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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-06-07

§ 90 2021.257 KS

Komplettering av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av Västtrafiks förändrade zonstruktur som trädde i kraft november 2020
beslutade kommunfullmäktige den 30 september 2020, § 110, att behålla egenavgifterna
med gällande beräkningsmodell. Kommunfullmäktige beslutade även att vård- och
omsorgsnämnden får besluta om att höja egenavgifterna för varje kalenderår (avgiftsår)
enligt en indexkorg.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 27 april 2021, § 20, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa en reviderad färdtjänsttaxa.
Revideringen innebär att taxan kompletteras med taxa för barn och ungdomar och att
nattaxan tas bort. Därtill läggs även ett antal förtydliganden till i taxedokumentet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 maj 2021 lämnat följande yttrande:

Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som erbjuds
av kommunen. Egenavgifterna grundar sig på att färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå
än reguljär kollektivtrafik.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2020, § 110, ansvarar vårdoch omsorgsnämnden för att årligen räkna upp egenavgifterna som framgår av
färdtjänsttaxan.

De kompletteringar som nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om innebär att den
nu gällande färdtjänsttaxan kompletteras med avgifter för barn och ungdomar. Förslaget
utgår från de åldersindelningar som Västtrafik beslutat om. Detta innebär att barn upp till 6 år
reser gratis i sällskap av ledsagare. Barn och ungdomar i åldern 7 till 19 år reser till en
kostnad motsvarande 50 procent av gällande egenavgift. Personer som har fyllt 20 år räknas
från den dagen som vuxna och betalar full egenavgift. Med ett införande av barn- och
ungdomspriser följer en minskad avgiftsfinansiering. Denna effekt beräknas inom budget.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-06-07

KS § 90, forts
Eftersom Västtrafik sedan tidigare beslutat om att slopa nattaxan innebär förslaget dessutom
att den särskilda nattaxan tas bort. Kommunledningskontoret har stämt av med vård- och
omsorgsförvaltningen och informerats om att resor på kvällar och nätter fortsatt kommer att
erbjudas till samma priser som övriga tider på dygnet. Att nattaxan har tagits bort förklaras av
att det underlättar resandet för resenären. Antalet resor som skett under de tider som
omfattas av nattaxan är däremot få till antalet.
Ett antal allmänna bestämmelser och förtydliganden läggs till i färdtjänsttaxan.
Arbetsutskottet har den 26 maj 2021, § 108 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Reviderad färdtjänsttaxa godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-17
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2021.257 KS

Komplettering av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av Västtrafiks förändrade zonstruktur som trädde i kraft november 2020
beslutade kommunfullmäktige den 30 september 2020, § 110, att behålla egenavgifterna
med gällande beräkningsmodell. Kommunfullmäktige beslutade även att vård- och
omsorgsnämnden får besluta om att höja egenavgifterna för varje kalenderår (avgiftsår)
enligt en indexkorg.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 27 april 2021, § 20, att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa en reviderad färdtjänsttaxa.
Revideringen innebär att taxan kompletteras med taxa för barn och ungdomar och att
nattaxan tas bort. Därtill läggs även ett antal förtydliganden till i taxedokumentet.
Förvaltningens yttrande
Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som erbjuds av
kommunen. Egenavgifterna grundar sig på att färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå än
reguljär kollektivtrafik.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 30 september 2020, § 110, ansvarar vårdoch omsorgsnämnden för att årligen räkna upp egenavgifterna som framgår av
färdtjänsttaxan.
De kompletteringar som nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om innebär att den
nu gällande färdtjänsttaxan kompletteras med avgifter för barn och ungdomar. Förslaget
utgår från de åldersindelningar som Västtrafik beslutat om. Detta innebär att barn upp till 6 år
reser gratis i sällskap av ledsagare. Barn och ungdomar i åldern 7 till 19 år reser till en
kostnad motsvarande 50 procent av gällande egenavgift. Personer som har fyllt 20 år räknas
från den dagen som vuxna och betalar full egenavgift. Med ett införande av barn- och
ungdomspriser följer en minskad avgiftsfinansiering. Denna effekt beräknas inom budget.
Eftersom Västtrafik sedan tidigare beslutat om att slopa nattaxan innebär förslaget dessutom
att den särskilda nattaxan tas bort. Kommunledningskontoret har stämt av med vård- och
omsorgsförvaltningen och informerats om att resor på kvällar och nätter fortsatt kommer att
erbjudas till samma priser som övriga tider på dygnet. Att nattaxan har tagits bort förklaras av
att det underlättar resandet för resenären. Antalet resor som skett under de tider som
omfattas av nattaxan är däremot få till antalet.
Ett antal allmänna bestämmelser och förtydliganden läggs till i färdtjänsttaxan.
Ekonomisk bedömning
De ekonomiska effekter som följer med en reviderad färdtjänsttaxa beräknas inom budget.
Ytterligare beskrivning av effekter som följer med ärendet framgår av förvaltningens yttrande.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderad färdtjänsttaxa godkänns.
Beslutet ska skickas till
VON

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-17
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Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2021-04-27

§ 20 2021.066 VON

Komplettering av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Mot bakgrund av att Västtrafiks förändrade zonstruktur trädde i kraft i november 2020 fattade
kommunfullmäktige den 30 september 2020, § 110, beslut om att kommunens befintliga
beräkningsmodell för egenavgifter vid färdtjänstresor skulle kompletteras med en årlig
indexuppräkning.
Beräkningsmodellen för egenavgifter behöver i nästa steg kompletteras med taxa för barn
och ungdomar samt borttagande av nattaxan.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 22 april 2021 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som erbjuds av
kommunen. Egenavgiften grundar sig på att färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå än
reguljär kollektivtrafik då den erbjuder transport från dörr till dörr.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut utgår egenavgiften för resor inom kommunen på
kontantpris för en enkelbiljett inom respektive zon med ett påslag om 50 procent som årligen
uppräknas genom ett index.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att räkna upp egenavgifterna per kalenderår med
en indexkorg bestående av fyra viktade index. Taxan är indexuppräknad för år 2021.
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige är att nuvarande egenavgifter
kompletteras med taxa för barn och ungdomar enligt nedan. Förslaget utgår från Västtrafiks
beslutade åldersgränser.
 Barn upp till 6 år reser gratis i sällskap av ledsagare.
 Barn och ungdomar i åldern 7 till 19 år reser till en kostnad motsvarade 50 procent av
gällande egenavgift.
 Personer som har fyllt 20 år räknas från den dagen som vuxen och betalar full
egenavgift.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår även att den särskilda nattaxan tas bort då Västtrafik
sedan tidigare beslutat att slopa nattaxan. Bakgrunden är att förenkla resandet för
resenärerna.
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Den reviderade färdtjänsttaxan godkänns.
Vård och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Den reviderade färdtjänsttaxan fastställs.

Utdragsbestyrkande
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Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2021-04-27

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Färdtjänsttaxa 2021
Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Taxa

Gäller för: Kommunövergripande

Beslutande instans: Fullmäktige

Giltighetstid: Tills vidare

Datum för beslut: ÅÅÅÅ-MM-DD

Revideras senast: --

Diarienummer: 2021.066 VON

Dokumentansvarig: Avdelningschef Myndighet

Sida 12 av 130

Färdtjänsttaxa 2021
Antagen av kommunfullmäktige den xx 2021, § xx

Inledande bestämmelser
Färdtjänst regleras genom lag om färdtjänst (1997:736) och innehåller de grundkrav
som måste uppfyllas för att färdtjänsten ska motsvara lagens krav.
Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som
erbjuds av kommunen. Egenavgiften grundar sig på att färdtjänsten erbjuder en högre
servicenivå än reguljär kollektivtrafik då den erbjuder transport från dörr till dörr.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut utgår egenavgiften för resor inom kommunen
på kontantpris för en enkelbiljett inom respektive zon med ett påslag om 50 procent.
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att räkna upp egenavgifterna per kalenderår
med en indexkorg bestående av fyra viktade index.

Egenavgifter vid färdtjänst för barn och unga
Alingsås kommuns taxa för barn och ungdomar utgår från Västtrafiks beslutade
åldersgränser enligt nedan.
•
•
•

Barn upp till 6 år reser gratis i sällskap av ledsagare
Barn och ungdomar i åldern 7 år till 19 år reser till en kostnad motsvarande 50
procent av gällande egenavgift
Personer som har fyllt 20 år räknas från den dagen som vuxen och betalar full
egenavgift

Egenavgifter för färdtjänst 2021
Alingsås tätort
Alingsås övrigt

Vuxen

Ungdom

56 kr

28 kr

80 kr

40 kr

Kommun

Pris

Ale

136 kr

Bengtsfors

304 kr

Bollebygd

136 kr

Borås

191 kr

Dals Ed

303 kr

Essunga

136 kr

Falköping

247 kr
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Färgelanda

247 kr

Grästorp

191 kr

Gullspång

381 kr

Göteborg

191 kr

Götene

303 kr

Herrljunga

191 kr

Hjo

358 kr

Härryda

191 kr

Karlsborg

381 kr

Kungsbacka

247 kr

Kungälv

191 kr

Lerum

136 kr

Lidköping

247 kr

Lilla Edet

191 kr

Lysekil

303 kr

Mariestad

358 kr

Mark

191 kr

Mellerud

247 kr

Munkedal

303 kr

Mölndal

247 kr

Orust

303 kr

Partille

191 kr

Skara

247 kr

Skövde

303 kr

Sotenäs

358 kr

Stenungssund

247 kr

Strömstad

358 kr
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Svenljunga

247 kr

Tanum

358 kr

Tibro

358 kr

Tidaholm

303 kr

Tjörn

247 kr

Tranemo

247 kr

Trollhättan

136 kr

Töreboda

358 kr

Uddevalla

247 kr

Ulricehamn

247 kr

Vara

191 kr

Vårgårda

136 kr

Vänersborg

191 kr

Åmål

303 kr

Öckerö

247 kr

Sida 15 av 130

Svar på motion om
tillgänglighetsanpassning av
badplatser - Martin Lindberg
(V)
4
2020.529 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-06-07

§ 91 2020.529 KS

Svar på motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser - Martin
Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 9 december 2020, § 177 lämnat
en motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser.
Motionären föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden eller annan lämplig nämnd i uppdrag
att tillse att åtminstone hälften av kommunens badplatser tillgänglighetsanpassas inom ett
kortare tidsperspektiv, och att på längre sikt göra upp en plan för hur samtliga badplatser ska
tillgänglighetsanpassas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 maj 2021 lämnat följande yttrande:

Det finns idag 11 stycken badplatser i Alingsås kommun. Geografiskt finns det hinder för att
tillgänglighetsanpassa samtliga, eller ens hälften av dessa. Det krävs mycket för att kunna
göra platsen tillgänglig. Exempelvis krävs det att bottnen är av hårt sediment så att inte
rampen sjunker ner och fastnar i bottensedimentet, det får inte vara för brant lutning på
bottnen så att personer inte orkar ta sig upp. Dessa två kriterier uppfylls på de två
badplatserna, Linnebäck i Gerdsken och Lygnareds badplats vid Stora Färgen och är
således lämpliga att tillgänglighetsanpassa. Här har arbetet med att tillgänglighetsanpassa
påbörjats med ramper och senast i år har två handikapparkeringar iordningställts vid
Linnebäck.
Motionen har stämts av med tjänstepersoner på kultur- och utbildningsförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för kommunens badplatser. Sammanfattning
av förvaltningarnas yttrande är att de tekniska lösningar som finns att tillgå i dag på
marknaden, i form av ramper, ligger på ett spann mellan ca 150 tkr – 300 tkr beroende på
den geografiska miljöns förutsättningar. Det krävs på flera platser att man stärker bottnen för
att inte rampen ska sjunka ner i sedimentet och en hårdgjord gångväg fram till rampen. Sen
tillkommer även tillgänglig parkering i närheten, samt att det bör finnas en HWC på
badplatsen. Det är insatser som inte ryms inom nuvarande budget.

Kommunledningskontoret samlade bedömning är att motionens intentioner är goda och att
det är viktigt att alla i Alingsås ska kunna erbjudas bad. Det går dock i dagsläget på grund av
geografiska, tekniska och ekonomiska hinder inte att utlova att en tillgänglighetsanpassning
är möjlig för vare sig hälften eller samtliga badplatser.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-06-07

KS § 91, forts
Det arbete som har påbörjats med att tillgänglighetsanpassa fler badplatser i kommunen kan
fortsätta med att ta fram en plan för att tillgänglighetsanpassa fler badplatser i kommunen.
Arbetsutskottet har den 26 maj 2021, § 110 behandlat ärendet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår följande:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens egna yttrande,
med följande ändring:
Sista meningen får följande lydelse;
Det arbete som har påbörjats med att tillgänglighetsanpassa kommunala badplatser
bör fortsätta genom framtagandet av en plan för tillgänglighetsanpassning av fler badplatser.
Anna Hansson (MP) och Martin Lindberg (V) föreslår att Simon Waerns ändringsförslag
bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Simon Waerns m fl
ändringsförslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag i övrigt.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens egna yttrande med
ändringen att sista meningen får följande lydelse:
Det arbete som har påbörjats med att tillgänglighetsanpassa kommunala badplatser
bör fortsätta genom framtagandet av en plan för tillgänglighetsanpassning av fler badplatser.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-20
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2020.529 KS

Svar på motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 9 december 2020, § 177 lämnat en
motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser.
Motionären föreslår följande:
-kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden eller annan lämplig nämnd i
uppdrag att tillse att åtminstone hälften av kommunens badplatser tillgänglighetsanpassas
inom ett kortare tidsperspektiv, och att på längre sikt göra upp en plan för hur samtliga
badplatser ska tillgänglighetsanpassas.
Förvaltningens yttrande
Det finns idag 11st badplatser i Alingsås kommun. Geografiskt finns det hinder för att
tillgänglighetsanpassa samtliga, eller ens hälften av dessa. Det krävs mycket för att kunna
göra platsen tillgänglig. Exempelvis krävs det att bottnen är av hårt sediment så att inte
rampen sjunker ner och fastnar i bottensedimentet, det får inte vara för brant lutning på
bottnen så att personer inte orkar ta sig upp. Dessa två kriterier uppfylls på de två
badplatserna, Linnebäck i Gerdsken och Lygnareds badplats vid Stora Färgen och är
således lämpliga att tillgänglighetsanpassa. Här har arbetet med att tillgänglighetsanpassa
påbörjats med ramper och senast i år har två handikapparkeringar iordningställts vid
Linnebäck.
Motionen har stämts av med tjänstepersoner på Kultur- och utbildningsförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för kommunens badplatser. Sammanfattning
av förvaltningarnas yttrande är att de tekniska lösningar som finns att tillgå i dag på
marknaden, i form av ramper, ligger på ett spann mellan ca 150tkr – 300tkr beroende på den
geografiska miljöns förutsättningar. Det krävs på flera platser att man stärker bottnen för att
inte rampen ska sjunka ner i sedimentet och en hårdgjord gångväg fram till rampen. Sen
tillkommer även tillgänglig parkering i närheten, samt att det bör finnas en HWC på
badplatsen. Det är insatser som inte ryms inom nuvarande budget.
Kommunledningskontoret samlade bedömning är att motionens intentioner är goda och att
det är viktigt att alla i Alingsås ska kunna erbjudas bad. Det går dock i dagsläget på grund av
geografiska, tekniska och ekonomiska hinder inte att utlova att en tillgänglighetsanpassning
är möjlig för vare sig hälften eller samtliga badplatser. Det arbete som har påbörjats med att
tillgänglighetsanpassa fler badplatser i kommunen kan fortsätta med att ta fram en plan för
att tillgänglighetsanpassa fler badplatser i kommunen.

Ekonomisk bedömning
I dagsläget är det svårt att redovisa vad kostnaden blir för att tillgänglighetsanpassa varje
enskild badplats, då de geografiska förutsättningarna är unika på samtliga 11 badplatser.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens egna yttrande

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
MR-strateg

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-20
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-01-20

§ 18 2020.529 KS

Motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 9 december 2020, § 177 lämnat en
motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser.
Motionären föreslår följande:
-kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden eller annan lämplig nämnd i
uppdrag att tillse att åtminstone hälften av kommunens badplatser tillgänglighets anpassas
inom ett kortare tidsperspektiv, och att på längre sikt göra upp en plan för hur samtliga
badplatser ska tillgänglighets anpassas.
Förslag till beslut på sammanträdet

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stab

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-12-09

§ 177 2020.529 KS

Motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) lämnar en motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser.
Motionären föreslår följande:
-kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden eller annan lämplig nämnd i
uppdrag att tillse att åtminstone hälften av kommunens badplatser tillgänglighets anpassas
inom ett kortare tidsperspektiv, och att på längre sikt göra upp en plan för hur samtliga
badplatser ska tillgänglighets anpassas.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Motion till kommunfullmäktige

Tillgänglighetsanpassning av badplatser
Alingsås som kommun har fantastiska naturresurser, där en mängd vackra sjöar ger våra invånare
stora möjligheter till bad och rekreation. Dock är det så att av de 11 badplatser kommunen informerar
om på sin webbplats är det bara en som har en badramp och två badplatser som har toaletter
tillgängliga för rullstolsburna. Ingen badplats har en badrullstol som besökare kan låna. Brister på
hjälpmedel och anpassningar innebär att den frihet som för många är självklara blir omöjliga att ta
del av för vissa kommunmedborgare.
Tillgänglighetsanpassning av badplatser handlar ofta om en ganska billig investering med mycket
låga underhållskostnader som betyder väldigt mycket för den som lever med eller är anhörig till någon
som har behov av hjälpmedel eller andra anpassningar för att kunna ta sig i och ur vattnet eller på
annat sätt tillgodogöra sig möjligheterna som en badplats erbjuder.
Det kan finnas enstaka badplatser som är belägna i en så svår terräng att de är mycket svåra att
tillgänglighetsanpassa, men väldigt många badplatser som idag är otillgängliga för personer i behov
av hjälpmedel skulle med enkla åtgärder kunna tillgängliggöras. Det kan handla om fysiska
hjälpmedel som exempelvis ledstänger eller rullstolsramper, men även andra typer av anpassningar
beroende på vilka typer av funktionshinder som ska kompenseras. Bara en sådan enkel möjlighet som
att kunna stödja sig vid ombyte eller sittplatser kan vara av central betydelse för människor. På sikt
bör alla badplatser göras tillgängliga men redan på kort sikt bör kommunen kunna nå ett mål om att
ha tillgänglighetsanpassat minst hälften av de kommunala badplatserna.
Vänsterpartiet föreslår därför:
Att kommunfullmäktige ger kultur- och utbildningsnämnden eller annan lämplig nämnd i uppdrag att
tillse att åtminstone hälften av kommunens badplatser tillgänglighetsanpassas inom ett kortare
tidsperspektiv, och att på längre sikt göra upp en plan för hur samtliga badplatser ska
tillgänglighetsanpassas.

Alingsås 2020-11-13

Martin Lindberg (v)
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-06-07

§ 92 2021.083 KS

Näringslivsstrategiskt program
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 4 november 2020, §161 kommunledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett Näringslivsstrategiskt program. Programmet ska innehålla strategier för kommunens
arbete med näringslivsutvecklingen. En process med dialog och insamling av synpunkter
från kommun, politik och näringsliv ligger till grund för programmet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 maj 2021 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till Näringslivsstrategiskt program 2021-2035
för Alingsås kommun. Programmet beskriver hur Alingsås kommun ska arbeta med
strategisk näringslivsutveckling, i syfte att skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv
och en stark arbetsmarknad i kommunen. Företagen har stor betydelse för att skapa jobb i
kommunen och de levererar produkter och tjänster som får alingsåsarnas vardag att fungera.
Det är därför viktigt att Alingsås kommun skapar goda förutsättningar för att starta och driva
företag.
Programmets målbild innehåller strategier för kompetensförsörjning, attraktionskraft,
infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap och fysisk planering, företagsklimat samt
innovationskraft.
En omfattande process med ett 20-tal workshops kring programmets strategiska områden
genomfördes under 2020 och i början av 2021, där tjänstepersoner, politiker och
representanter från det privata näringslivet fick diskutera och lämna synpunkter på
programmet. Löpande avstämningar har genomförts med Näringslivsrådet och
kommunledningsgruppen.
Alingsås kommuns Näringslivsstrategiska program stämmer väl överens med övriga
näringslivsstrategiska program som är under framtagande i samtliga kommuner i hela
Göteborgsregionen.
Det Näringslivsstrategiska programmet förtydligar kommunens uppdrag kring
näringslivsfrågor och lägger en grund för ett förvaltningsövergripande näringslivsarbete, samt
bidrar till förståelse för det lokala näringslivets förutsättningar.
Kommunledningskontoret föreslår att det Näringslivsstrategiska programmet godkänns.
Förslag till beslut:
Näringslivsstrategiskt program 2021-2035 för Alingsås kommun antas.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-06-07

KS § 92, forts
Arbetsutskottet har den 26 maj 2021, § 111 lämnat följande förslag till beslut:
Förslag till näringslivsstrategiskt program 2021-2035 för Alingsås kommun antas
med följande tillägg under 1.2 Genomförande och uppföljning av programmet:
”I programmets genomförande ska öppenhet och delaktighet för företagen och deras
organisationer säkerställas med öppna möten två gånger per år där resultat, åtgärder och
erfarenheter redovisas och diskuteras. Näringslivsrådet ansvarar för att planera och
genomföra dessa möten (exempelvis som näringslivsforum).
En årlig avstämning skall även göras med kommunstyrelsen.”
samt följande ändring:
Under den övergripande rubriken ”Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft” stryks:
- Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme
-Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsranking
Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Christian Berlin (L), Karl-Johan Karlsson (C), Lady France Mulumba (KD), Anna
Hansson (MP), Martin Lindberg (V) och Daniel Filipsson (M) föreslår att arbetsutskottets
förslag bifalls.
Jens Christian Berlin (L) föreslår följande tillägg under mål 3, företagsklimat och
innovationskraft:
• till prioriterade indikatorer läggs: ”Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och
kommunledning (skala 1–6)”
• till önskat läge läggs: ”förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsenkät”
Karl-Johan Karlsson (C), Lady France Mulumba (KD), Anna Hansson (MP) och
Daniel Filipsson (M) föreslår att Jens Christian Berlins tilläggsförslag bifalls.
Boris Jernskiegg (SD), Martin Lindberg (V) och Simon Waern (S) föreslår att
Jens Christian Berlins tilläggsförslag avslås.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Jens Christian Berlins
m fl tilläggsförslag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-06-07

KS § 92, forts
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Förslag till näringslivsstrategiskt program 2021-2035 för Alingsås kommun antas
med följande tillägg och ändringar:
Under 1.2 Genomförande och uppföljning av programmet;
I programmets genomförande ska öppenhet och delaktighet för företagen och deras
organisationer säkerställas med öppna möten två gånger per år där resultat, åtgärder och
erfarenheter redovisas och diskuteras. Näringslivsrådet ansvarar för att planera och
genomföra dessa möten (exempelvis som näringslivsforum).
En årlig avstämning skall även göras med kommunstyrelsen.
Under den övergripande rubriken ”Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft” stryks;
- Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme
- Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsranking
- till prioriterade indikatorer läggs:
Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunledning (skala 1–6)
- till önskat läge läggs:
förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsenkät

Reservation
Boris Jernskiegg (SD) och Simon Waern (S) reserverar sig till förmån för egna förslag.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-10
Anna Milsta

Kommunstyrelsen

2021.083 KS

Näringslivsstrategiskt program 2021-2035
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav den 4 november 2020, §161 kommunledningskontoret i uppdrag att ta
fram ett Näringslivsstrategiskt program. Programmet ska innehålla strategier för kommunens
arbete med näringslivsutvecklingen. En process med dialog och insamling av synpunkter
från kommun, politik och näringsliv ligger till grund för programmet.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till Näringslivsstrategiskt program 2021-2035
för Alingsås kommun. Programmet beskriver hur Alingsås kommun ska arbeta med
strategisk näringslivsutveckling, i syfte att skapa goda förutsättningar för ett starkt näringsliv
och en stark arbetsmarknad i kommunen. Företagen har stor betydelse för att skapa jobb i
kommunen och de levererar produkter och tjänster som får alingsåsarnas vardag att fungera.
Det är därför viktigt att Alingsås kommun skapar goda förutsättningar för att starta och driva
företag.
Programmets målbild innehåller strategier för kompetensförsörjning, attraktionskraft,
infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap och fysisk planering, företagsklimat samt
innovationskraft.
En omfattande process med ett 20-tal workshops kring programmets strategiska områden
genomfördes under 2020 och i början av 2021, där tjänstepersoner, politiker och
representanter från det privata näringslivet fick diskutera och lämna synpunkter på
programmet. Löpande avstämningar har genomförts med Näringslivsrådet och
kommunledningsgruppen.
Alingsås kommuns Näringslivsstrategiska program stämmer väl överens med övriga
näringslivsstrategiska program som är under framtagande i samtliga kommuner i hela
Göteborgsregionen.
Det Näringslivsstrategiska programmet förtydligar kommunens uppdrag kring
näringslivsfrågor och lägger en grund för ett förvaltningsövergripande näringslivsarbete, samt
bidrar till förståelse för det lokala näringslivets förutsättningar.
Kommunledningskontoret föreslår att det Näringslivsstrategiska programmet godkänns.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Näringslivsstrategiskt program 2021-2035 för Alingsås kommun antas.
Bilaga
Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program 2021-2035.

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Anna Milsta
Näringslivsstrateg

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-20
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1. Inledning
1.1. Bakgrund och syfte
Det näringslivsstrategiska programmet är ett övergripande styrdokument som beskriver
hur Alingsås kommun ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett långsiktigt,
målinriktat och konkret sätt. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka Alingsås
kommuns samlade arbete gentemot näringslivet. Det kan till exempel vara genom att ha
förståelse för behoven att utveckla infrastrukturen, bereda detaljplanerad mark och
underlätta upphandlingar och etableringar. Målet är att det i Alingsås ska finnas goda
förutsättningar för ett starkare näringsliv och växande arbetsmarknad så att arbetstillfällen
och tillväxt skapas, och att näringslivet ska ha stöd från Alingsås kommun.
Det näringslivsstrategiska programmet har arbetats fram och förankrats i flera steg.
Arbetet startade i kommunledningsgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
Bearbetning av programmet har ägt rum genom ett flertal interna workshops där
representanter från berörda förvaltningar diskuterat och processat innehållet.
Avstämningar och förankringar har skett med näringslivet genom både Näringslivsrådet
samt i en större workshop med deltagare från politik och näringsliv.
Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program har koppling till det program som är
framtaget av Göteborgs Stad och Business Region Göteborg (BRG) tillsammans med
regionens kommuner och näringsliv för perioden 2018-2035. Där är den övergripande
målbilden att skapa förutsättningar för 120 000 nya jobb till år 2035. Förbundsstyrelsen i
GR har ställt sig bakom programmet och uppmuntrar medlemskommunerna att relatera till
de övergripande målen i programmet för att stödja den regionala utvecklingen.

1.2. Genomförande och uppföljning av
programmet
Ansvaret för genomförande och förverkligande av det näringslivsstrategiska programmet
är gemensamt för kommunen som helhet. Strategierna som beskrivs i programmet berör
flera av kommunens verksamheter som en del i deras ordinarie uppdrag. Var och en av
dem har ansvar att löpande beakta programmets strategier i sina respektive planer. Inom
varje strategi finns områden som behöver konkretiseras. Näringslivsenheten har i uppdrag
att koordinera programmets genomförande och uppföljning i samråd med berörda
förvaltningar, och rapportera till kommunens ledningsgrupp och Näringslivsrådet. Ytterst
ansvarar kommundirektör tillsammans med övrig förvaltningsledning för att programmet
genomförs.
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2. Alingsås kommuns styrkor
Alingsås har en stark identitet och särprägel tack vare sin 400-åriga historia. Kommunen
har en gynnsam geografisk placering i ett område med stark tillväxt, både vad gäller
antalet invånare och handel, hållbart byggande och turism. Detta skapar behov av
attraktiva och hållbara boendemiljöer, samt av lokaler för kommunen och näringslivet,
vilket i sin tur kan leda till fler arbetstillfällen.
Alingsås ligger med kort pendlingsavstånd från Göteborg, men samtidigt på tillräckligt
avstånd från storstaden för att kunna utvecklas utifrån egna styrkor, kvaliteter och
tillgångar. Kommunen har ett starkt näringsliv med hög självförsörjning av arbetsplatser.
Alingsås är en plats att åka till, snarare än ifrån. Det ger goda förutsättningar för att
utveckla besöksmålet Alingsås för besökare såväl som för affärsresenärer.
Sysselsättningsgraden hos hela befolkningen är hög. Av invånare mellan 20-64 år
förvärvsarbetar 83,6%. Motsvarande siffra för Göteborgsregionen är 79,9%. Av de som
arbetar i Alingsås tillhör ca 60% det privata näringslivet (2019).
Arbetslösheten i Alingsås är förhållandevis låg. År 2019 låg arbetslösheten på 4,1% vilket
kan ställas i relation till rikets genomsnitt på 5,7% och Göteborgsregionens 6,2%.

2.1.1 Det geografiska läget
Alingsås läge i ett storstadsområde med god infrastruktur möjliggör logistikfördelar
samtidigt som ett stort arbetsmarknadsområde finns att tillgå. Infrastrukturstråken E20 och
Västra Stambanan gör det möjligt att på kort tid nå regionens kärna Göteborg med tåg,
buss och bil. Det geografiska läget medför att staden har gränser mot FyrbodalsSkaraborgs- och Sjuhäradsområdena och därmed rimliga pendlingsavstånd till bland annat
Borås, Trollhättan, Skövde och Vårgårda. Det ger tillgång till en stor arbetsmarknad för
kommunens invånare och underlättar affärsutbyten och arbetskraft. Det bidrar till Alingsås
attraktivitet som bostadsort och arbetsplats, och det stationsnära läget gör att många väljer
att arbetspendla med kollektiva färdmedel. Inom Alingsås finns mycket god tillgänglighet
med korta avstånd för gående och cyklister, vilket underlättar möten mellan människor och
möjligheter för invånare att ha en fungerande vardag.
Alingsås är lokaliserat i Sveriges främsta logistiknav med närhet till internationell flygplats
och Skandinaviens största hamn. På Göteborg Landvetter Airport finns godsterminaler och
lager i nära anslutning till flygplatsen, vilket ger den snabbaste omlastningen av gods i hela
Europa.

2.1.2 Ett diversifierat näringsliv
Alingsås präglas av entreprenörskap och små- och medelstora företag. Staden har en rik
näringslivshistoria med stark prägel av industri, handel och besöksnäring. Utvecklingen
som industristad började med textilindustrins framväxt på 1700-talet. På 1900-talet togs
istället jordbruksmarken runt staden successivt i anspråk för industribyggnader. Idag är
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Alingsås en handelsstad med levande stadsmiljöer och mötesplatser för invånare och
besökare. I nuläget finns förhållandevis gott om arbetstillfällen, sett till att Alingsås
kommun ligger i utkanten av en storstadsregion.
Det finns 5118 arbetsställen i Alingsås (2020) som inrymmer allt från multinationella
företag till innovativa småföretagare, med tjänster och kompetens som efterfrågas på
globala marknader. Cirka 70% tillhör kategorin små- och medelstora företag där
majoriteten har 5-25 anställda och finns inom olika branscher. Den diversifierade bredden
av företag är en viktig källa till företagaranda och innovation. Detta märks inte minst genom
att många nya företag startas i kommunen.
De största privata arbetsgivarna finns inom IT, Industri och tjänstesektorn. Flest anställda
har företag inom handeln. Störst sammanlagd omsättning har Alingsås industriföretag som
både tillverkar och erbjuder tjänster.

2.1.3 En unik stadskärna
Alingsås välbevarade stadskärna är klassad som riksintresse och karaktäriseras idag av
unika butiker och kaféer, småskalig bebyggelse och innergårdar från 1700-talet. Här finns
kommunens största utbud av handel, arbetsplatser, kultur, kommunal service och
kollektivtrafik, vilket ger staden en egen identitet. Småskaligheten ger goda förutsättningar
för ett tryggt samhälle där människor oavsett kön, ålder eller ursprung kan mötas på lika
villkor.
Handeln, som är en del av besöksnäringen, är Alingsås största näringsgren sett till antalet
anställda. Stadskärnan utgör således ett nav för besöksnäringen, som är en viktig del av
samhällsutvecklingen genom att den bidrar till ökad sysselsättning och till stadens
attraktivitet, vilket främjar verksamhetsetableringar och en ökad inflyttning till staden.
Alingsås har ett starkt föreningsliv med ett brett utbud av idrott och kultur. Genom
föreningslivet träffas människor och i möten föds nya idéer, vilket förstärker livskvalitet och
hälsa för kommunens invånare.

2.1.4 Landsbygden
Alingsås kommun har en stor och levande landsbygd som till stor del består av stora
sammanhängande skogs- och friluftsområden samt ett flertal tätorter med stark särprägel
och identitet. 17% av Alingsås befolkning bor på landsbygden med en majoritet i
kommunens norra delar.
I de norra delarna står Sollebrunn som centrum för Bjärkebygden och har god kommunal
och kommersiell service. Där finns bland annat kommunens bemannade servicekontor,
livsmedelsbutik, vårdcentral, apotek, bank, restauranger, kafé och detaljhandel inom olika
branscher. Orten har två sammankorsande vägar och ett bra strategiskt läge i relation till
trestadsområdet, vilket underlättar arbetspendling, och en nästan lika stor täthet av
arbetstillfällen per invånare som Alingsås centrala delar. Under 2020/2021 har kommunen
arbetat med ett planprogram för tätorten Sollebrunn, vars syfte har varit att utreda
möjligheterna för utbyggnad av bland annat bostäder och verksamheter. Målbilden är att
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Sollebrunn ska vara en attraktiv tätort med bostadstyper för alla faser i livet och med goda
förutsättningar för människor att kunna arbeta, mötas och driva företag.
I de södra delarna finns Västra Bodarna och Ingared/Hemsjö. De har betydligt färre
arbetstillfällen per invånare, men är däremot starkt kopplade till Alingsås, Göteborg och
andra kommuner för arbetsmarknad och utbud av service.
Närheten till natur- och friluftsområden ger goda förutsättningar för människor att ta sig ut i
naturen. Destinationen Alingsås växer i takt med att människor hittar till landsbygden.
Därmed föds och utvecklas turistmål, natur- och kulturupplevelser samt verksamheter så
som gårdsbutiker med närproducerade varor. Genom att lyfta fram det som Alingsås har
att erbjuda utanför stadskärnan, öppnar vi ögonen för fler bostäder, livsmedelsproduktion
och verksamhetsmark och det kan till viss del mötas av de resurser som finns på
landsbygden.

2.1.5 En hög kompetensnivå
Tillgången till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna
för att näringslivet ska vara konkurrenskraftigt. Därför arbetar Alingsås kommun i nära
samverkan och dialog med näringslivet för att skapa högkvalitativa utbildningar som
matchar arbetsmarknadens kompetensbehov.
Alströmergymnasiet lockar cirka 1000 elever och erbjuder utöver standardprogrammen,
särskilda program med riksintagning som handboll- och fotbollsgymnasium. Centralt
beläget i Alingsås stadskärna ligger dessutom Campus Alingsås som genom tät
samverkan med ett flertal högskolesäten över hela landet erbjuder högskoleprogram på
plats i Alingsås. Här finns även en mångfald av spets- och yrkesutbildningar som går att
läsa på distans. Tack vare pendlingsavståndet till närliggande kommuner finns dessutom
möjlighet att snabbt nå ett flertal högskolor och universitet. Andelen högutbildade i åldern
25-64 år är 43%, vilket kan jämföras med Göteborgsregionens 44,2% och rikets 45%.

2.1.6 Alingsås kommuns utmaningar
Alingsås med sina många styrkor ur ett näringslivsperspektiv, har även ett antal
utmaningar de kommande åren för att förbli konkurrenskraftig. Det näringslivsstrategiska
programmet utgår från följande utmaningar:
1. Förbättra företagsklimatet
2. Planera för tillväxt
3. Säkra kompetensförsörjningen
4. Öka delaktigheten på arbetsmarknaden
5. Möta klimatutmaningen
6. Utveckla infrastruktur och kollektivtrafik
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2.1.7 Förbättra företagsklimatet
Företagsklimatet i kommunen är viktigt för att skapa en bra grogrund för alla företag.
Alingsås kommun behöver kraftigt förbättra företagsklimatet genom bättre service och
kommunikation till företagen. All verksamhet som bedrivs i Alingsås ska vila på
kommunens värdegrund som innefattar öppenhet, engagemang och respekt.
Värdegrunden anger tonen i det förhållningssätt som ska prägla den kommunala
verksamheten. Ett aktivt förändringsarbete över förvaltningsgränserna pågår för att höja
kunskapen om företagens betydelse för kommunen, samt att förstå företagens behov.
Alingsås utgörs till stor del av små och medelstora företag och de behöver stöd att kunna
växa. Med tanke på att de mindre företagen, framförallt tjänsteföretagen, växer allt
snabbare och står för en högre andel av jobbtillväxten, vill Alingsås kommun ge en bra
grogrund och skapa nätverk för dessa företag. Således behöver Alingsås kommun också
fortsätta stimulera till att fler företag bildas och har utrymme att växa.

2.1.8 Planera för tillväxt
Alingsås behöver fortsätta att utvecklas och förtätas med fokus på att vara en attraktiv
kommun. En väl genomtänkt utbyggnadsstrategi utgör ett viktigt bidrag till att möta den
befolkningstillväxt som Alingsås står inför och underlättar dialogen med de aktörer som
bidrar till stadens utveckling. Detta arbete pågår och fångas upp inom ramen för arbetet
med den nya stadsplanen. Planen ska ange tydlig vägledning i vad, var och i vilken
utbyggnadsordning staden ska förtätas och kompletteras för att bidra till förutsägbarhet för
fastighetsägare och exploatörer samt ge tydlig vägledning för handläggning av
planprioritering, planbesked, detaljplaner och bygglov.
Behovet av verksamhetsmark är stort och Alingsås kommun har en utmaning i att möta
efterfrågan. Effektivare planprocesser och mer flexibla detaljplaner behövs för att bättre
och snabbare kunna möta näringslivets behov.
Det finns starka samband mellan folkmängden i en region och förmågan att generera
tillväxt. Ju större region, desto större utbud av arbetstillfällen, branscher, kompetenser,
upplevelser, kultur, varor och tjänster som bidrar till större förutsättningar för tillväxt.
Alingsås kommun deltar därför i en samordnad planering för tillväxt både i regionen och
lokalt.

2.1.9 Säkra kompetensförsörjningen
Att säkra framtidens kompetensförsörjning är en av utmaningarna för näringslivet. Alingsås
kommun behöver bidra till att företag kan tillvarata och attrahera kompetens lokalt,
regionalt, nationellt och globalt. En nära samverkan med skola och näringsliv är en viktig
faktor för att säkra framtidens kompetens.

2.1.10 Öka delaktigheten på arbetsmarknaden
Samtidigt som kompetensbehovet är stort, står många utanför arbetsmarknaden och över
hälften av dem är utrikesfödda. Trots att arbetslösheten i Alingsås har ökat mindre än i
regionen och riket, finns det risk att ungdomar och utrikesfödda hamnar i utanförskap eller
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att människor riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Alingsås kommun behöver
fortsätta att verka för utbildning och fortbildning som motsvarar näringslivets
kompetensbehov, både i dagsläget men även långsiktigt, där ett gemensamt synsätt kring
framtida behov skapas.

2.1.11 Möta klimatutmaningen
FN:s medlemsländer har genom antagande av Agenda2030 kommit överens om 17
globala mål för en hållbar utveckling. Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.
Utifrån de globala målen i Agenda 2030 har Alingsås kommun antagit en policy för hållbar
utveckling. Policyn beskriver hur alla i Alingsås ska bidra till att nå de globala målen utifrån
grundpelarna hållbarhet, jämlikhet, frihet och fattigdomsbekämpning. Policyn tydliggör
kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar principer för
implementering av hållbarhetsaspekter i hela kommunens verksamhet. Det innefattar
bland annat att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom samverkan
med näringsliv, föreningsliv, myndigheter och invånare och att ha en
verksamhetsutveckling som gynnar kommunen och dess invånare. Med denna bakgrund
har förslag kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet lagts i kommunens budget
2021-2023.
I Västra Götaland har kommuner, region, akademi och företag kommit överens om att
ställa om till en fossiloberoende region till år 2030. Alingsås är en av kommunerna som har
skrivit under dessa målsättningar.

2.1.12 Utveckla infrastruktur och kollektivtrafik
Lika viktigt som att stärka tillgängligheten inom Alingsås, är det att stärka den till och från
kommunen. Tillgängligheten till närliggande kommuner i och utanför regionen är dessutom
mycket god. Att fortsätta förbättra tillgänglighet via tåg, väg och flyg är avgörande för den
framtida konkurrenskraften.
Genom att addera järnvägsspår till Västra stambanan skulle det vara möjligt att stärka och
underlätta trafikflöden och pendlingsmöjligheter ytterligare. Goda pendlingsmöjligheter är
en viktig pusselbit för Alingsås kommun i takt med att den regionala konkurrensen ökar när
det gäller att attrahera kompetens, investeringar och etableringar. I Alingsås pendlar
nästan dubbelt så många ut ur kommunen som in till kommunen. År 2018 pendlade 8 506
personer ut från kommunen, vilket motsvarar drygt 40% av alla förvärvsarbetande
invånare i Alingsås. Det är främst till Göteborg som utpendlingen sker. I dagsläget är
Göteborg, Lerum och Vårgårda de kommuner som har den starkaste kopplingen till
Alingsås kommun vad gäller arbetsmarknad och pendling.
Det finns också potential i att öka utbytet mellan Alingsås och Borås, samt med
trestadsområdet. En effektiv kollektivtrafik, tillgänglig via ett väl utbyggt gång- och
cykelvägnät i hela Alingsås, främjar arbetet för en hållbar utveckling ur ett såväl socialt
som ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.
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Infrastrukturstråken E20 och Västra Stambanan genomskär Alingsås tätort, vilket medför
barriärer. Fler kopplingar under och över dessa barriärer behöver utvecklas för att binda
samman staden. Ett exempel på detta är Krangatans förlängning.
Därtill är det nödvändigt med en god och hållbar utveckling utmed E20 genom kommunen
och särskilt genom Alingsås stad. Utmaningen att väga stadens behov av minskade
barriärer och att nyttja vägen för stadens bästa, står mot det övergripande behovet av
nationell framkomlighet.
Genom att förädla dagens infrastrukturer går det att skapa goda resursmöjligheter med
alla trafikslag, vilket bidrar till flexibilitet hos människor. Alingsås har idag mycket goda
grundförutsättningar för denna typ av utveckling, tack vare täta strukturer inom tätorterna.
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3. Målbild och mål för Alingsås
kommuns näringslivsstrategiska program
3.1. Målbild 2035
Som en ledstjärna för målbilden finns Alingsås kommuns Vision 2040 som ger en
framtidsbild av Alingsås och som vägleder planeringsarbetet inför framtiden:
Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande,
engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.
Målbilden för Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program uttrycker att näringslivet
ska ha stöd från Alingsås kommun, vilket bland annat kan bestå av en effektiv
handläggning av ärenden, positiva attityder och ett gott bemötande. Stödet kan också
uttryckas i de övergripande processerna, exempelvis genom en hållbar samhällsplanering
som skapar möjligheter för företag att växa, skolor som utvecklar bra kompetens, samt
genom ett stort utbud av bostäder av olika slag:
I Alingsås finns goda förutsättningar för ett starkt, diversifierat näringsliv och en växande
arbetsmarknad. Det ska vara enkelt att driva företag och genom kommunikativ och
serviceinriktad dialog, ska Alingsås kommun möjliggöra för företag att växa och etablera
sig.
Målbilden är nedbruten i tre underliggande mål: kompetensförsörjning och attraktionskraft,
samhällsplanering samt företagsklimat och innovationskraft. Målen för 2035 har
formulerats i dialog med näringsliv, lokala företagsföreningar, politiker, förvaltningar och
bolag, samt regionala samarbetspartners.
Alingsås kommuns kvantitativa målbild är att skapa förutsättningar för 3 700 ytterligare
jobb i kommunen fram till 2035. Den kvantitativa målbilden har direkt koppling till regionens
övergripande mål om 120 000 ytterligare jobb till 2035. Med ytterligare jobb avses minst
3 700 fler sysselsatta från 2016 till 2035.
Målbilden är satt utifrån förväntad befolkningsökning i regionen, i relation till den
förväntade ökningen av sysselsättningsgraden från år 2016, då den regionala processen
med de näringslivsstrategiska programmen påbörjades. I beräkningen har hänsyn tagits till
hur stor del av Göteborgsregionens totala mängd arbetstillfällen Alingsås hade år 2016.
Med sysselsättning menas i det här fallet dagbefolkning 16–64 år som har arbetsplats i
Alingsås. Dagbefolkningen består av individer som bor och arbetar i Alingsås, samt de
som inpendlar för arbete i kommunen.
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År 2010 var 14 406 personer i sysselsättning i Alingsås och 2019 var motsvarande siffra
16 567. Det motsvarar en genomsnittlig ökning om 240 personer per år, eller 2 161
personer för hela perioden. Omvärldsfaktorer så som befolkningstillväxt,
verksamhetsetableringar och/eller avvecklingar är några exempel på vad som kan påverka
den framtida utvecklingen.

3.2. Tre underliggande mål och indikatorer
För att uppnå den långsiktiga målbilden har tre underliggande mål formulerats. Målen ska
bidra till goda förutsättningar för ett starkare näringsliv och växande arbetsmarknad, och
de tar fasta på de strategiska områden som det näringslivsstrategiska programmet
omfattar.
Till varje mål kopplas prioriterade indikatorer och önskvärt läge för dessa, för att kunna
följa målens utveckling vid uppföljning. De prioriterade indikatorerna kommer kontinuerligt
att ses över för att säkerställa att de mäter vad som avses, samt kompletteras om nya
indikatorer uppkommer som är bättre lämpade till att mäta måluppfyllelse.
I följande stycken beskrivs vart och ett av målen, de prioriterade indikatorer som används
för att följa målens utveckling, samt önskat läge för dessa indikatorer.

3.2.1 Mål 1: Kompetensförsörjning och attraktionskraft
Alingsås kommun tillvaratar kompetens och attraherar talang.
Det första målet har fokus på människan och att tillvarata varje människas inneboende
drivkraft och talang. För att lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom
kompetensförsörjning och attraktionskraft.
Prioriterade indikatorer:
•

Arbetslöshetsstatistik

•

Större urval av vuxenutbildningar, praktikplatser, kommunala feriejobb och
lönestödsanställningar.

•

Större räckvidd och medieeffekter i press och media

•

Besöksstatistik

•

Handelsindex

Önskat läge:
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•

Fler människor i arbete

•

Ökad samverkan mellan näringsliv och skola

•

Aktiv marknadsföring av platsen Alingsås mot olika målgrupper

•

Fler och längre besök inom besöksnäringen

•

En välmående handel

Alingsås kommuns näringslivsstrategiska program 2021-2035
Sida 40 av 130

3.2.2 Mål 2: Samhällsplanering
Alingsås kommun erbjuder goda förutsättningar för en hållbar tillväxt.
Det andra målet har fokus på att skapa en hållbar tillväxt ur samtliga dimensioner – den
ekonomiska, den ekologiska och den sociala. För att lyckas nå målet krävs ett strategiskt
arbete inom samhällsplaneringsområdet, inklusive infrastruktur, tillgänglighet,
markberedskap och fysisk planering.
Prioriterade indikatorer:
•

Produktivitet (BRP/capita och förädlingsvärde/sysselsatt)

•

Andel sysselsatta i Alingsås kommuns lokala arbetsmarknad

•

Planlagd verksamhetsmark

Önskat läge:
•

Produktiviteten i Alingsås kommun ska öka

•

Ökad andel sysselsatta i Alingsås kommuns lokala arbetsmarknad

•

Fler etableringar

3.2.3 Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft
Alingsås kommun har ett gott klimat för företagande och innovation.
Det tredje målet har fokus på näringslivsklimatet och att skapa gynnsamma förutsättningar
för nya företag att etableras, befintliga företag att växa och innovationer att utvecklas. För
att lyckas nå målet krävs ett strategiskt arbete inom företagsklimat och innovationskraft.
Prioriterade indikatorer:
•

SKR:s Löpande Insikt

•

Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme

•

Fler nystartade företag

•

Antal företag/100 invånare

Önskat läge:
•

Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs företagsranking och SKRs Löpande Insikt

•

Ökad tillväxt på den lokala företagsmarknaden
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4. Sex strategier för att stärka
näringslivets förutsättningar i
Alingsås kommun
Utifrån de utmaningar som Alingsås kommun står inför, samt de prioriteringar som
framkommit internt i kommunen och i dialogen med näringslivet, har sex strategiska
områden identifierats. För att kommunen ska lyckas uppnå målbilden, måste ett strategiskt
arbete drivas inom samtliga dessa områden. Dessa strategier och insatser är specifika för
det näringslivsstrategiska programmet och finns inte lika tydligt uttryckta i något annat av
Alingsås kommuns styrande dokument.
Insatserna i programmet är av strategisk snarare än operativ karaktär. Det operativa
genomförandet av programmet sker inom ramen för kommunens verksamheters ordinarie
arbete. Utifrån dialogen med näringslivet är det avgörande att det operativa
genomförandet präglas av nytänkande, handlingskraft och samverkan. Dessa aspekter bör
genomsyra arbetet inom samtliga strategiska områden. Nedan beskrivs sex strategiska
områden, dess huvudstrategier samt insatser.

4.1. Strategi: Kompetensförsörjning
Alingsås kommun tillvaratar och attraherar kompetens
Tillgången till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna
för att näringslivet ska vara konkurrenskraftigt och fortsätta utvecklas. För att säkra
morgondagens kompetensförsörjning ska Alingsås kommun arbeta aktivt med att tillvarata
den kompetens som finns lokalt och regionalt, samt verka för att attrahera internationell
kompetens.
Det gör Alingsås kommun bäst genom följande insatser:
•

Utveckla skola-näringslivssamverkan och stimulera de entreprenöriella förmågorna
genom utbildningssystemet.

•

Utveckla relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar.

•

Möjliggöra för fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen.

•

Verka för bättre matchning och snabbare validering av kompetenser tillsammans med
näringslivet för ökad delaktighet på arbetsmarknaden.

4.2. Strategi: Attraktionskraft
Alingsås kommun är en attraktiv plats att verka, bo, besöka och studera i.
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Alingsås kommun ska vara en attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Därmed behöver
Alingsås kommun leverera en god samhällsservice och förmedla berättelsen om det
attraktiva Alingsås.
Det gör Alingsås kommun bäst genom följande insatser:
•

Verka för att attrahera investeringar och stödja företagsetableringar.

•

Verka för ett starkt föreningsliv.

•

Aktivt marknadsföra och lyfta platsen genom att utveckla berättelsen om Alingsås
kommun.

•

Erbjuda en effektiv och högkvalitativ kommunal organisation som bidrar till livskvalitet.

4.3. Strategi: Infrastruktur och tillgänglighet
Alingsås har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet
Med sitt geografiska läge med närheten till Göteborg, E20, väg 180, Västra Stambanan
samt i anslutning till regionens starka position som internationell logistiknod har Alingsås
ett mycket strategiskt läge som ett nav med förbindelser i alla väderstreck. Det ger god
tillgänglighet för både människor och gods. En samlad stadskärna med bra möjlighet för
gång och cykel bidrar till korta avstånd inom staden.
Det gör Alingsås kommun bäst genom följande insatser:
•

Verka för effektiva, hållbara resor med alla trafikslag, såväl inom kommunen som inom
upptagningsområdet för den lokala marknaden.

•

Tillvarata Alingsås strategiska placering vid E20 och Västra stambanan, samt närheten
till Göteborgs hamn och Göteborg Landvetter Airport.

•

Verka för omställningen till en smart kommun genom att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter.

4.4. Strategi: Markberedskap och fysisk
planering
Alingsås kommun erbjuder verksamhets- och bostadsmark i rätt lägen
För att underlätta näringslivets etableringar och expansion behöver Alingsås kommun
planera för tillväxt. Alingsås befinner sig i ett utvecklingssprång. Genom att skapa
förutsättningar för fastighetsmarknadens aktörer går det att möjliggöra för utvecklandet av
lokaler för näringslivets behov. Dessutom kan kommunen erbjuda verksamhetsmark i
lägen som stärker utvecklingen av en hållbar region.
Det gör Alingsås kommun bäst genom följande insatser:
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•

Bedriva en mark- och lokalförsörjning med insikt om näringslivets etablerings-,
expansions- och innovationsbehov.

•

Stärka och utveckla strategiska lägen som möter näringslivets behov av tillväxt.

•

Utarbeta detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv och möjliggör
snabbare etableringar.

4.5. Strategi: Företagsklimat
I Alingsås är det enkelt att driva företag
Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Alingsås
som bas för etablering och expansion. Varje möte med kommunen ska präglas av ett
positivt bemötande och alltid ha de vi finns till för i fokus. Vid inköp och upphandling är det
viktigt att små och medelstora företag får möjlighet att delta.
Det gör Alingsås kommun bäst genom följande insatser:
•

Fortsätta att aktivt arbeta med attityder och förståelse mellan företagare och
kommunen.

•

Arbeta med att förenkla kommunens processer med kunskap och förståelse för både
kommunens och näringslivets utmaningar.

•

Arbeta i samverkan med externa aktörer för att stödja nyföretagande samt utveckling
av små och medelstora företag.

•

Fortsätta att stärka dialog och kommunikation mellan kommunen och företagen.

4.6. Strategi: Innovationskraft
Alingsås kommun stärker näringslivets förutsättningar för innovation
Alingsås är en del av Sveriges viktigaste industriregion, som är basen för flera globala
kunskapsintensiva företag. Det skapar unika förutsättningar att vara testarena för
utveckling av ny teknik, nya processer och affärsmodeller, som kan lösa framtidens
samhällsutmaningar. Alingsås kommun ska bidra till utvecklingen genom att stödja
näringslivets förutsättningar för innovation och vara öppen för innovationer i den
kommunala verksamheten.
Det gör Alingsås kommun bäst genom följande insatser:
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•

Delta i strategiska samverkansprojekt där olika kompetenser möts, och där det finns en
kommunnytta.

•

Ta tillvara näringslivets lösningar på samhällsutmaningarna.

•

Dra nytta av regionens innovationssystem och kunskapscentrum.

•

Möjliggöra för fler företag att delta i kommunens upphandlingar.

•

Bidra till att nya idéer och entreprenörskap får möjlighet att utvecklas.
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5. Utgångspunkter
5.1. Globala trender
Alingsås ingår i en region med ett starkt, diversifierat näringsliv som agerar på en global
marknad. Därmed påverkas både näringsliv, kommun och regionen av ett antal globala
megatrender, exempelvis den snabba tekniska utvecklingen, elektrifieringen och
klimatomställningen. Coronapandemin har sedan inledningen av 2020 gjort att flera av de
trender som tidigare förutspåtts, har kommit av sig eller tagit nya riktningar.

5.1.1 Näringslivet är en del av lösningen på
samhällsutmaningarna
I dagens samhälle måste vi hantera utmaningar som klimatförändringar, urbanisering och
en åldrande befolkning. I näringslivet läggs stora resurser på utveckling av produkter och
tjänster som bidrar till lösningar inom dessa utmaningar. Utvecklingen mot cirkulär
ekonomi, delningsekonomi och hållbarhet, ger upphov till nya affärsmodeller, som i sin tur
kan ge nya lösningar på samhällsutmaningarna.

5.1.2 Hållbarhet blir en hygienfaktor för näringslivet
Miljömässiga och sociala faktorer går inte längre att separera från ekonomiska faktorer.
Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Att agera hållbart utifrån samtliga tre
dimensioner; den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska, blir därför en
hygienfaktor för företag som vill överleva på en global marknad. På motsvarande sätt får
kommuner och regioner med ett hållbart näringsliv en konkurrensfördel i kampen om både
kompetensen och konsumenterna. Morgondagens medarbetare söker sig i allt större
utsträckning till företag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete. Likaså efterfrågar
morgondagens konsumenter i allt högre utsträckning hållbara produkter. Om man i ett
tidigt skede kan beakta hållbarhetsaspekter ökar möjligheterna att både bidra till en hållbar
utveckling och skapa konkurrensfördelar mot andra kommuner och regioner.

5.1.3 Digitaliseringen medför ett paradigmskifte
Samhällsutvecklingen drivs och formas till stor del av digitaliseringen. Digitaliseringen
medför att vi kan göra helt nya saker och att saker vi tidigare gjort kan göras på helt nya
sätt. Förändringen påverkar hela samhället i grunden och berör allt från hållbar lokal och
regional utveckling, till hela länders och världsdelars konkurrenskraft.

5.1.4 Framtidens jobb är inte definierade än
Digitaliseringen medför att gamla yrken försvinner och nya tillkommer i en allt snabbare
takt. Mer än hälften av de jobb som kommer att finnas om 15–20 år är ännu inte
definierade, vilket ställer höga krav på flexibilitet i både utbildningssystemet och hos
arbetskraften. Framtidens arbetsmarknad kan komma att präglas av ett större inslag av
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tidsbegränsade anställningar, egenanställningar och egenföretagande. Det skulle i så fall
medföra att flexibilitet och entreprenöriell förmåga blir allt viktigare egenskaper hos
morgondagens arbetskraft. Det livslånga lärandet och kontinuerlig kompetensutveckling
blir då allt viktigare för attraktionskraften hos morgondagens arbetsgivare.

5.1.5 Tillväxten drivs av storstadsregioner
Ekonomisk tillväxt drivs av storstadsregioner som konkurrerar om kompetens och kapital
på en global marknad. Näringslivet känner inte av några kommungränser utan har snarare
regionen som plattform för att nå sina marknader runt om i världen. Ju större region, desto
större förmåga att generera tillväxt.

5.2. Regionalt perspektiv
Göteborgsregionens tretton medlemskommuner verkar för att bidra till en stark och tydlig
tillväxtregion i Europa som är attraktiv att leva och verka i, samt besöka. I regionen är
Göteborg en motor, och dess utveckling är av central betydelse för hela
Göteborgsregionens utveckling. Göteborgsregionen har tagit fram en målbild att
förutsättningar för 120 000 ytterligare jobb ska skapas i hela regionen till år 2035 för att
erbjuda den växande befolkningen arbete. Trots flera års ihållande högkonjunktur har
vissa grupper så som utrikes födda en hög arbetslöshet. Den pågående pandemin har
bland annat lett till att många enklare jobb skurits ner vilket aktualiserar utmaningen.
Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas av globala och kunskapsintensiva
tillverkningsföretag. Tillverkningsindustrin står för nästan en fjärdedel av den totala
omsättningen i Göteborgsregionens näringsliv och merparten av regionens största företag
återfinns inom den högteknologiska industrin.
Den starka tillverkningsindustrin och den industrinära tjänstesektorn gör
Göteborgsregionen till en forskningsintensiv region. Detta är särskilt framträdande inom tre
områden; fordon, läkemedel/kemi och företagstjänster. Göteborgsregionens starka industri
gör också regionen till Sveriges ledande exportregion. Under 2019 exporterade regionens
företag för cirka 639 000 kronor per sysselsatt, och inom de kommande 20 åren finns
planer på investeringar i infrastruktur och annat byggande för 1 000 miljarder kronor.
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etapp 1 (del av Bälinge
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-06-10

§ 105 2020.546 KS

Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, etapp 1 (del av
Bälinge 6:16)
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter, kontor och industri
inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark (GATA och
NATUR). Planområdet ingår i en större helhet för Verksamhetsområde Norr¨, där detta blir
den första etappen.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2021, § 9 om planprioritering. Uppdraget att
upprätta denna detaljplan ingår i prioriteringslistan.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2020, § 197 att detaljplanen skulle skickas ut
på samråd.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2021, § 67 att detaljplanen skulle skickas ut på
granskning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kommunledningskontoret upprättat ett
förslag till detaljplan som är redovisat i Plankarta samt Planbeskrivning.
Planen bereds med utökat förfarande, eftersom förslaget är av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Planområdet ligger cirka 5 kilometer utanför stadskärnan och ungefär 600 meter nordväst om
Stockholmsvägen/gamla E20. Då byggnaden placeras i ett område som idag till största delen
saknar annan bebyggelse, bedöms planens påverkan på stadsbilden vara låg. Planförslaget
har i aktuellt skede reglerats med få bestämmelser och flexibilitet vad gäller utformning och
placering.
Bestämmelserna omfattar största byggandsarea och högsta nockhöjd och medger cirka 60
000 kvadratmeter byggnadsarea för verksamhet, industri och kontor. I denna detaljplan
planläggs också en ny lokalgata. Planförslaget är i linje med Översiktsplanen och
Tillväxtprogrammet för Alingsås kommun.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan enligt
plan- och bygglagen 4 kap 33b-34§§ och miljöbalken 6 kap 5-7 §§.
Samrådsskedet för detaljplanen pågick under perioden 22 december 2020 – 11 januari 2021
och totalt inkom 13 yttranden. Dessa yttranden har besvarats i samrådsredogörelsen för
detaljplanen.
Efter samråd gjordes justeringar utifrån de synpunkter som inkommit inför granskning.
Granskningsskedet för detaljplanen pågick under perioden 30 april 2021 - 20 maj 2021 och
totalt inkom 9 yttranden, som besvaras och redovisas i granskningsutlåtandet.
Efter granskningen har mindre justeringar gjorts i planhandlingarna utifrån de synpunkter
som inkommit.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-06-10

KS § 105, forts
Antagandehandlingarna utgörs av plankarta, granskningsutlåtande samt planbeskrivning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att kommunledningskontorets förslag avslås.
Daniel Filipsson (M), Pär-Göran Björkman (S), Lady France Mulumba (KD), Karl-Johan
Karlsson (C), Jens Christian Berlin (L) och Eva-Lotta Pamp (M) föreslår att
kommunledningskontorets förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Boris Jernskieggs förslag om att avslå ärendet mot
kommunledningskontorets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Omröstning begärs.
Följande beslutsgång godkänns.
Ja-röst för bifall till kommunledningskontorets förslag.
Nej-röst för avslag till kommunledningskontorets förslag.
Ja
Simon Waern (S)
Pär-Göran Björkman (S)
Irene Jonsson (S)
Eva-Lotta Pamp (M)
Karl-Johan Karlsson (C)
Susanna Nerell (C)
Jens Christian Berlin (L)
Klas Åkerlund (L)
Karin Josefsson (L)
Lady France Mulumba (KD)
Martin Lindberg (V)
Anna Hansson (MP)
Daniel Filipsson (M)

Nej
Boris Jernskiegg (SD)
Zandra Pettersson (SD)

Med 13 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets
förslag.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-06-10

KS § 105, forts
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Detaljplan för Alingsås Verksamhetsområde Norr, Etapp 1, del av Bälinge 6:16 antas enligt
plan- och bygglagen 5 kap § 27.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Anteckning
Boris Jernskiegg (SD) och Zandra Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Vi Sverigedemokrater emotsätter oss byggnation av stora fabrikslokaler i Bälinge. Bälinge är
en lantlig idyll med en kyrka som är 800 år gammal som, enligt uppgift, ersatt en ännu äldre
träkyrka, så kallad stavkyrka. Att i detta landskap med bästa tänkbara jordbruksmark våldföra
sig så gruvligt som planeras, är inte förenligt med vår politik och vad vi och våra väljare
förväntar oss av framtidens samhälle.
Småskalighet, organisk tillväxt och respekt för kultur och miljö delas uppenbarligen inte av
andra partier, som gör vad som helst för att skapa arbetstillfällen kortsiktigt. Det finns idag
mängder av arbetstillfällen i kommunen i framför allt små och medelstora företag. Detta gör
samhället tämligen osårbart vid eventuella konkurser eller företagsflyttar. Vi bor dessutom i
en region med stor tillväxt och goda pendlingsmöjligheter. Läget och strukturen vi har lockar
inflyttande familjer från grannkommuner och även storstadsbor som tröttnat på att leva bland
fabriker och urbanisering.
Att urbanisera Bälinge med fabriker och företag på detta sätt är historiskt riktigt vidrigt.
Alingsås växte fram runt förra sekelskiftet som en industristad med gjuterier, spinnerier och
bryggerier. Man hade mängder av fabrikslokaler som sedan gapat tomma och i många fall
rivits. Kvar har vi förorenad mark och minnet av en generation som slet ihjäl sig i dålig
arbetsmiljö. Att bygga logistiklador stora som berg och förstöra god jordbruksmark i en
kulturrik bygd där fornminnena duggar tätt, har inte vår generation ensamrätt till att ödelägga.
Att rasera tusenårig utveckling genom ett förhastat, framtvingat beslut i ett extra
kommunstyrelsemöte väcker frågor om vissa politikers lämplighet i att förvalta invånarnas
intressen.
Vi sverigedemokrater sätter människans bästa i centrum och ser hur släkter komma och gå.
Vi vill inte bli ihågkomna som de som förstörde Bälinge för all framtid.
Bälinge borde enligt oss utvecklas till ett samhälle med bostäder och goda kommunikationer
där framtidens Alingsåsare växer upp i en lantlig miljö med kyrkan mitt i byn. Vi anser att
våra barn och deras barn är värda en trygg miljö och att det som funnits sedan forntiden inte
skall svepas bort genom ett dåligt, förhastat, beslut.
Hela idén med ”verksamhetsområde norr” bör enligt oss avvecklas.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-06-04
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2020.546 KS

Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, Etapp 1,
del av Bälinge 6:16 - Antagande
Ärendebeskrivning
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter, kontor och industri
inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark (GATA och
NATUR). Planområdet ingår i en större helhet för Verksamhetsområde Norr¨, där detta blir
den första etappen.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 februari 2021, § 9 om planprioritering. Uppdraget att
upprätta denna detaljplan ingår i prioriteringslistan.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2020, § 197 att detaljplanen skulle skickas ut
på samråd.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 april 2021, § 67 att detaljplanen skulle skickas ut på
granskning.
Kommunledningskontorets yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kommunledningskontoret upprättat ett
förslag till detaljplan som är redovisat i Plankarta samt Planbeskrivning.
Planen bereds med utökat förfarande, eftersom förslaget är av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Planområdet ligger cirka 5 kilometer utanför stadskärnan och ungefär 600 meter nordväst om
Stockholmsvägen/gamla E20. Då byggnaden placeras i ett område som idag till största delen
saknar annan bebyggelse, bedöms planens påverkan på stadsbilden vara låg. Planförslaget
har i aktuellt skede reglerats med få bestämmelser och flexibilitet vad gäller utformning och
placering.
Bestämmelserna omfattar största byggandsarea och högsta nockhöjd och medger cirka 60
000 kvadratmeter byggnadsarea för verksamhet, industri och kontor. I denna detaljplan
planläggs också en ny lokalgata. Planförslaget är i linje med Översiktsplanen och
Tillväxtprogrammet för Alingsås kommun.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan enligt
plan- och bygglagen 4 kap 33b-34§§ och miljöbalken 6 kap 5-7 §§.
Samrådsskedet för detaljplanen pågick under perioden 22 december 2020 – 11 januari 2021
och totalt inkom 13 yttranden. Dessa yttranden har besvarats i samrådsredogörelsen för
detaljplanen.
Efter samråd gjordes justeringar utifrån de synpunkter som inkommit inför granskning.
Granskningsskedet för detaljplanen pågick under perioden 30 april 2021 - 20 maj 2021 och
totalt inkom 9 yttranden, som besvaras och redovisas i granskningsutlåtandet.
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Efter granskningen har mindre justeringar gjorts i planhandlingarna utifrån de synpunkter
som inkommit.
Antagandehandlingarna utgörs av plankarta, granskningsutlåtande samt planbeskrivning.

Ekonomisk bedömning
Att anta detaljplanen innebär att kommunen får kostnader för utbyggnad av allmänna
anläggningar som hanteras genom investeringsbudgeten.
Antagandet av detaljplanen innebär också att kommunen får en intäkt i form av
markförsäljning
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Detaljplan för Alingsås Verksamhetsområde Norr, Etapp 1, del av Bälinge 6:16 antas enligt
plan- och bygglagen 5 kap § 27.

Beslutet ska skickas till
KLK-expl, SBF-Plan

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Kristine Bayard
Planarkitekt

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-04
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Granskningsutlåtande

Upprättad 2021-06-08

Ärendets handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08 om planprioriteringslista för samtliga planer som pågår och som ska
påbörjas. Uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår i prioriteringslistan. Planens syfte är att möjliggöra
byggnation av verksamhetslokal, lätt industri och kontor inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger
också allmän platsmark GATA och NATUR.
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900), vilket innebär att
planen kan antas först efter genomfört samråd och granskning. Samråd har ägt rum under tiden 2020-12-22
– 2021-01-11 genom att information om planförslaget utsänts till berörda sakägare, förvaltningar, myndigheter
m.fl. Synpunkter från samrådet har sammanställts i Samrådsredogörelse 2021-04-09. Granskning har ägt
rum mellan 2021-04-30 till 2021-05-20. I detta granskningsutlåtande redovisas inkomna yttranden under
granskningen.

Inkomna yttranden under granskningen
Myndigheter, nämnder m.fl.

Datum

1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet
4. Statens geotekniska institut (SGI)
5. Miljöskyddsnämnden
6. Naturskyddsföreningen
7. Vattenfall
8. Västtrafik

2021-05-24
2021-05-17
2021-05-10
2021-05-18
2021-05-18
2021-05-11
2021-05-11
2021-05-10

Anmärkning
X
X
X

På följande sidor redovisas inkomna synpunkter från granskningen. Samhällsbyggnadsförvaltningens
kommentarer och förslag till åtgärder redovisas också.
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Synpunkter på granskningshandlingarna
1. Länsstyrelsen
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Länsstyrelsen befarar inte att:
•
•
•
•
•

Riksintresse kommer att skadas påtagligt
Mellankommunal samordning blir olämplig.
Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
Strandskydd upphävs i strid med gällande
bestämmelser
Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa
och säkerhet

Kommentar
Dagvatten: Kommunen noterar synpunkten rörande
diket och tar med frågan till vidare projektering
för området och till kommande detaljplaner för
verksamhetsområdet. Plankartan möjliggör för att
ett utökande av diket kan ske i framtiden då området
närmast skogspartiet är planlagt med prickmark.
Jordbruksmark: Noteras.

Synpunkter
Dagvattenhantering
Kommunen har gjort dagvattenutredningar kring
det planerade områdets omhändertagande av
dagvatten och hur det står i relation till påverkan
på miljökvalitetsnormer för vatten. Länsstyrelsen
anser att kommunen på ett godtagbart sätt hanterat
dagvattenfrågan.

2. Trafikverket

Länsstyrelsen har en kommentar till nedanstående
skrivning på sid. 18 i dagvattenutredning ”Avrinning
från delar av skogspartiet i väst kan tänkas nå planområdet vid extrema regn (se avrinning i Figur 10).
Detta vatten fångas sannolikt upp av det befintliga
diket i kanten på åkern.

Trafikverkets synpunkter
Anslutning
I planbeskrivningen framgår att befintlig anslutning
mellan Rolfs Kullevägen och väg 1900 ska användas
till och från verksamhetsområdet och att åtgärder
ska vidtas för att förbättra framkomligheten på
lokalgatan. För ny eller ändrad anslutning till väg
1900 ska kommunen upprätta ett anslutningsärende.
Detta görs på Trafikverkets hemsida: https://www.
trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokanom-anslutning-till-allman-vag/

Diket är troligtvis dimensionerat för att dränera
aktuell åker och inte för att avleda vatten från
skogsområdet. Om dikets funktion är åkerdränering
så kan det vara riskabelt att anta att det vid extrema
regn skulle ha kapacitet att skydda planområdet från
översvämning. Diken behöver också rensas ibland
för att nå den funktion som de avses att ha, frågan är
då vem som ansvarar för underhållet om kommunen
är beroende av diket vid extrema regn.
Jordbruksmark
Kommunen har tagit fram en lokaliseringsutredning
och jämför åtta alternativ inklusive det aktuella
planområdet. Länsstyrelsen bedömer att lokaliseringsutredningen är tillräcklig för att motivera
ianspråktagandet av den brukningsvärda jordbruksmarken.

2

Ett påpekande kan vara att det inte är det alternativ
som anses bäst utifrån den nya markanvändningen
som skall väljas, utan det alternativ som är tillfredställande nog för den nya markanvändningen för att
undvika att brukningsvärd jordbruksmark behöver
tas i anspråk.

Tidigare synpunkter
Trafikverket har tidigare yttrat sig i ett samrådsskede
(TRV 2020/139502, daterat 2021-01-11) och hade
då synpunkter på förslagets påverkan på statlig väg
samt en efterfrågan på ett utformningsförslag till en
anslutning.

Trafikverket välkomnar att kommunen i ett senare
skede tar fram åtgärdsförslag för en ny anslutning
så att den ska kunna klara av att ta emot den ökade
mängden tunga fordon som planområdet genererar.
Förslaget innebär att det bildas en fyrvägskorsning
med vänstersvängfält till planområdet. Det föreslås
också en gång- och cykelväg längs väg 1900. För
att kommunen ska gå kunna vidare med åtgärder
på statlig väg krävs fortsatt dialog med Trafikverket
för att föra processen vidare. För vidare arbete med
vänstersvängfält i korsningen ska ett avtal tas fram
mellan kommunen och Trafikverket för medfinansiering och samverkan.
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Trafikverket vill förtydliga att anläggande av vänstersvängfält samt gång- och cykelväg inte är aktuellt
inom ramen för projektet E20 Alingsås – Vårgårda
(delen Bälinge – Vårgårda), väg 1900. Trafikverket
ligger långt fram i processen att påbörja ombyggnation på väg 1900 och kan därmed inte motivera att
anlägga gång- och cykelväg samt vänstersvängfält på
vägen till ett verksamhetsområde där sökande befinner sig tidigare i planeringsprocessen.
Trafikverket noterar att det i dagsläget finns ett
flertal anslutningar till väg 1900 i närheten av
planområdet. Ytterligare en anslutning begränsar
framkomligheten och ökar risken för olyckor på
vägen. Kommunen bör se över möjligheten att stänga
befintliga anslutningar vid bebyggelse av en ny.
Dagvatten
Trafikverket har tagit del av bifogad dagvattenutredning med tillhörande åtgärdsförslag för att fördröja
dagvattenflöden som uppstår vid exploatering av
området. Kommunen måste säkerställa att exploateringen inte påverkar vägområdets anläggningar
negativt. Diken, trummor och andra anläggningar
för hantering av dagvatten är dimensionerade för
vägens behov och inte för exploatering i dess närhet.
Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom
planområdet så att det inte tillkommer dagvattenflöden som riskerar att överstiga kapaciteten i vägdiken
och vägtrummor.
Övrigt
Trafikverket välkomnar en dialog med kommunen
om åtgärder på och kring väg 1900 och ser fram
emot fortsatt deltagande i ärendet.

Kommentar
Ansökan om ny anslutning till väg: Kommunen
kommer att ansöka om en anslutning i ett senare
skede. Fortsatt dialog rörande utformningen kommer
föras med Trafikverket i kommande detaljplan för
verksamhetsområdet.
Dagvatten: Noteras. Planförslagets dagvattenåtgärder
påverkar inte Trafikverkets vägdiken.

3. Lantmäteriet
Markanvisningsavtal aktuellt men något
otydlig redovisning av innehållet.
I planbeskrivningen anges att kvartersmarken har
markanvisats till exploatören. På några ställen i

planbeskrivningen anges vilka åtgärder som exploatören ska bekosta samt på något ytterligare ställe anges
åtgärder som exploatören ska ansvara för.
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om
avsikten är att genomföra markanvisningar, redan i
samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller
delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana
avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar
att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga
åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå och
men bedömer att handlingarna i dess nuvarande
skick inte uppfyller lagens krav på redovisning och
därför behöver kompletteras. Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som
stöd ang. lagstiftningens krav när ni kompletterar
planhandlingarna.
Delar av planen som bör förbättras
Befintlig samfällighet som berörs
Inom planområdet finns en befintlig samfällighet Bälinge s:13. Eftersom del av samfälligheten
planläggs med allmän plats, så innebär det att en
del av vägen kommer övergå till kommunens ägo
då kommunen är huvudman för allmänna platser.
Delägarna i samfälligheten bör därmed utredas
eftersom de blir sakägare i samband med inlösen av
den allmänna platsmarken.
Kostnader för anslutning till kommunala VA
På s. 32 framgår att befintligt servitut för avlopp till
förmån för Bälinge 9:7 kommer lösas in och ersättas
med en ny anslutning till kommunalt VA. Här bör
det tydliggöras om det kommer innebära några
kostnader för Bälinge 9:7 att ansluta till kommunens
VA, eller om det ska ses om en kostandsfri ersättning
för det enskilda servitut som upphävs.

Kommentar
Markanvisningsavtal: Kontakt har tagits med lantmäteriet i frågan. Planbeskrivningen har kompletterats i detta stycke.
Befintlig samfällighet som berörs: Kommunen har
kännedom om vilka som är delägare i samfälligheten.
Fastighetsförteckningen har uppdaterats med den
nya samfälligheten Bälinge S:13. Förvaltare Bälinge
skifteslag och tillhörande kontaktuppgifter anges.
Kostnader för anslutning till kommunala VA: Planbeskrivningen har kompletterats i detta stycke.
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4. SGI
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter
på rubricerad detaljplan. Yttrandet är daterat 202001-14, dnr. 5.2-2012-0944. Sedan SGI:s tidigare
yttrande har underlaget kompletterats med MUR
och geoteknisk utredning för planområdet. SGI
finner att våra tidigare synpunkter har beaktats och
har från geoteknisk synpunkt, inga invändningar
mot planförslaget.

Kommentar
Noteras.

5. Miljöskyddsnämnden
Det innebär en risk att ta fram en mindre detaljplan
i området innan utredningen för hela det planerade
planprogramområdet är klar. Bedömning av områdets totala belastning på miljön går inte att göra
utifrån underlaget.
Dammbildning och buller
Miljöskyddsnämndens yttrande har tillgodosetts.
Naturvärden och jordbruksmark
Planförslaget är å ena sidan i linje med Översiktsplanen och Tillväxtprogrammet som pekar ut detta
område som verksamhetsområde, men å andra sidan
går det emot en övergripande skrivning i Översiktsplanen som uttrycker att ”Kommunen ska ha ett
restriktivt synsätt till att ta jordbruksmark i anspråk
för bebyggelse och andra anläggningar. Detta gäller
all jordbruksmark men särskilt den som har höga
produktionsvärden eller höga landskapliga och
För plangenomförandet viktiga frågor där planen
måste förbättras biologiska värden. Generellt finns
jord med högst produktionsvärden norr om staden, i
Säveåns och Mellbyåns dalgångar.”
Det är positivt att det nu har tagits fram en lokaliseringsutredning för den här detaljplanen. Det hade
varit bra om lokaliseringsutredningen omfattat hela
planprogramområdet för att få en helhetsbild av
påverkan på jordbruksmarken.
Påverkan på Säveån och Bäsjöbäcken
I dagvattenutredningen har föroreningsberäkningar
utförts för att bedöma om exploateringen
kan påverka recipienten Säveån och dess MKN samt
Bäsjöbäcken negativt. I planbeskrivningen reviderad
2021-04-21 uppges att belastningen av näringsämnen behöver minska i Bäsjöbäcken och att med tanke
på öring så bör fokus vara på att inte öka suspenderat
4

material då grumling av vatten försvårar möjligheten
att hitta mat och kan förstöra eventuella lekplatser.
Även med föreslagna åtgärder finns risk att halterna
av kadmium, nickel och benso(a)pyren kan öka på
grund av exempelvis slitage från bildäck, avvattning
av tak med galvaniserad plåt, tvätt av fordon och
föroreningar från förbränning av bränsle i fordon.
Beräkningarna visar på att åtgärder för rening av
dagvatten krävs för att inte öka föroreningshalterna.
Dagvatten
Förslaget att etablera hela denna del av verksamhetsområde Bälinge Norr (programområdet)
förväntas generera 1765 bil och lastbilstransporter
per dygn. En övergripande dagvattenutredning för
programområdet Bälinge Norr presenterade stora
dagvattendammar i utkanten på planområdet som en
metod för rening och fördröjning av dagvatten. Den
övergripande dagvattenutredningen för området
pekade på att det behövdes ytterligare åtgärder
uppströms på kvartersmarken för att inte riskera att
försämra recipienternas vattenkvalité.
Därefter har man i granskningsskedet beskrivit ett
förslag för hur dagvatten kan hanteras på allmänplats
för natur och gata för att arealläckaget av föroreningar inte ska öka. Därmed ska detaljplanen kompensera
för att arealläckaget i framtiden inte överskrider
den nuvarande markanvändningen. Man använder
beräkningsverktyget StormTac för att visa att de
planerade dagvattenanläggningarna har en effekt och
att utbyggnaden kan ske utan att påverka miljökvalitetsnormerna (MKN). Därmed undviks kumulativa
effekter av flera detaljplaner i samma område om
det ställs liknande krav på kommande planer. En
dagvattenanläggning på allmänplats måste byggas av
kommunen och därmed anses det säkerställt att det
blir gjort.
Vi antar att den verksamhet som medges har behov
av en större parkeringsplats och att tillfartsvägen
kommer att trafikeras av tyngre fordon. De krav som
ställs på rening av dagvattnet förmodas uppfyllas i
dagvattenanläggningen på allmän plats ”natur”.
Dagvattenutredningen för planen visar att det är
svårt att helt och hållet motverka att mängden av
vissa föroreningar ökar från området. Planbeskrivningen tar inte upp att dagvattendammar i programområdets utkant också behöver byggas på allmän
plats. Därmed är det inte helt klarlagt att man inte
riskerar ett ökat läckage av exempelvis vissa metaller
till en mycket känslig recipient.
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Det saknas i allmänhet juridiska möjligheter att
ställa krav på fördröjning på kvartersmark inom ett
verksamhetsområde för dagvatten. Det krävs en viss
frivillighet från verksamhetsutövaren att medverka.
Om det krävs ur synvinkeln att det finns en risk är
att påverka miljökvalitetsnormerna kan detta vara
en anledning till att krav på rening och fördröjning
också måste ställas på kvartersmark. För att inte lasta
över för mycket ansvar på den kommunala huvudmannen att klara utsläppskraven vid utsläppspunkten i recipienten bör man tänka över möjligheten att
skapa bestämmelser på kvartersmarken.
Boverkets vägledning beskriver att plats ska reserveras på plankartan för dagvattenanläggningar i form
av ytor eller volymer. Genom att ange anläggningens
fysiska utbredning, exempelvis dammens eller
fördröjningsmagasinets utbredning och djup kan
förutsättningarna för att klara ett visst dagvattenflöde indirekt regleras (Boverkets webbplats, dagvatten
vid detaljplaneläggning).
Planbeskrivningen presenterar våtmark, dagvattendamm, respektive svackdiken med skelettjord som
dagvattenrening på allmänplatsmark. Detta är
läggningar som bedöms ha en förutsättning att rena
även de mer toxiska föroreningar som föreligger i
löst form. Det är emellertid inte tydligt att ytorna
på plankartan har avsatts med tanke på den motsvarande yta eller volym som krävs för ändamålet.
För att genomförandet av dagvattenhanteringen ska
säkerställas anser miljöskyddsnämnden att:
Ytor eller volymer tydligt ska anges på plankartan.
Plankartan ska ha bestämmelser som reglerar
dagvattenhanteringen.

Kommentar
Planens miljöpåverkan: Planenheten håller med
om fördelarna med att studera området i ett större
sammanhang. Aktuellt planområde har därav initialt
studerats parallellt med framtagandet av planprogrammet, där frågor rörande belastning på miljön
tidigt utretts genom framtagande av utredningar
rörande naturvärden, arkeologi och dagvatten. Resultatet från de övergripande utredningarna har legat
som grund för aktuell detaljplan och har i vissa delar
fördjupats ytterligare. Helheten för verksamhetsområdets utveckling kommer presenteras i kommande
detaljplan.
Jordbruksmark: Noteras. Frågan beaktas i fortsatt
arbete med kommande detaljplan.

Påverkan på Säveån och Bäsjöbäcken: Noteras. En
bedömning kommer tas fram i kommande detaljplan.
Dagvatten: Planbeskrivningen tar inte upp att
dagvattendammar ska byggas på allmän plats i
programområdets utkant eftersom de inte behövs
för den nu aktuella detaljplanen. Dagvattendammar kommer på sikt att anläggas på flera platser
inom Verksamhetsområde Norr och de kommer att
studeras och planläggas i samband med kommande
etapper. De dagvattenanläggningar som planeras
inom denna detaljplan är tillräckliga för den
verksamhetsetablering som detaljplanen medger och
den är inte beroende av de dammar som kommer
att anläggas i senare etapper. Gällande relegering av
dagvatten inom kvartersmark medger planförslaget
att det befintliga diket längs med områdets sydvästra
gräns ska bevaras, samt att en större dagvattenanläggning inom området NATUR kan uppföras.
Naturområdet är cirka 12 000 kvm stort och denna
yta bedöms vara tillräcklig för den dagvattenanläggning som krävs. Det är kommunens ansvar att
bygga ut dagvattenhanteringen. Resterande anläggningar kommer hanteras i kommande detaljplan.
Tekniska lösningar får inte skrivas in i plankartan,
dock medges enbart att 60% av planområdet får
exploateras. Eftersom vi i nuläget inte känner till
hur kvartersmarken kommer att bebyggas och hur
den eventuellt kommer att delas in i flera mindre
fastigheter, är det inte möjligt att avsätta en yta för
dagvattenhantering inom kvartersmarken.

6. Naturskyddsföreningen i Alingsås
Som framhållits tidigare så kan man fortsatt fråga
sig om rimliga regler för den demokratiska processen
inte gäller för sådana större etableringar som den
nu aktuella? Det område som nu detaljplanelagts
ingår i ett större område där en pågående planprogramsprocess pågår. Genom att allmänheten
(Alingsås invånare) inte får möjlighet att först ta
ställning till ett övergripandeprogram och sedan
den normala gången efter samråd och sedanen
granskningshandling. Detta har här hoppats över,
och enligt kommunalrådet Filipsson ska man även
för övriga verksamhetsområde norr direkt starta med
detaljplaneringen.
Verksamhetsområde Norr är ett omfattande område
som mer eller mindre utgörs av jordbruksmark i
Säveåns dalgång, den jordbruksmark som tillsammans med jordbruksmarken i Mellbyåns dalgång
beskrivs som de mest värdefulla av kommunen i
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ÖP från 2018! Där skriver man även att det är
angeläget att värna värdefull jordbruksmark
inför framtida behov och att det är nödvändigt
att ha en restriktiv syn på ianspråktagande av
sådan mark. Endast väsentligt samhällsintresse
kan vara skäl till exploatering om inga andra
rimliga lösningar finns.
Naturskyddsföreningen anser att utredningen
av alternativa lokaliseringar borde tagit med
området väster om deponin och beträffande
alternativ 3 kan man väl kräva att kommunen
påskyndar byggandet av underfarten vid
Krangatan. Övriga lite udda alternativ ute i
’skogarna’ eller på Tomteredsgärdena är naturligtvis av olika skäl inte rimliga. Föreningen
anser att de fält som ”blivit över” utefter nya
motorvägen kan vara rimliga lösningar och på
så vis spara obrutna odlade marker som Bälinge
6:16 som har en mycket bra arrondering. Andra
alternativ är också område tre. Detta är sådant
som skulle kunnat få en mycket bättre behandling och utvärdering i planprogrammet. Den
aktuella DP:n är väl bara den första i en rad av
kommande detaljplaner om kommunalrådet får
bestämma. Varför plockar man ut endast detta
område? Mer rationellt och demokratiskt hade
alltså varit att göra ett fullödigt planprogram
omfattande hela ”Verksamhetsområde Norr”.
inbegripande både områden öster och väster om
stambanan/Säveån och den planerade Norra
Länken mellan E20 och väg 1890. Ett sådant
arbetssätt hade sannolikt sparat både tid och
pengar och möjliggjort en helhetsbedömning
inför kommande beslut.
Som nämns i Planbeskrivningen och i kommunens ÖP, har brukningsvärd jordbruksmark ett
starkt skydd. Aktuell jordbruksmark används
för jordbruksproduktion. Enligt 3 kap 4 §
Miljöbalken är jord- och skogsbruk av nationell
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar,
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk. Som nämnts ovan redovisas inte
alternativa lokaliseringar.
Om det är alldeles ofrånkomligt att Bälinge
6:16 måste tas i anspråk, varför väljer man inte
att börja exploatera närmast Stockholmsvägen,
6

istället för som i den aktuella DP:n välja en yta längst
in på fältet? Det skulle bespara de boende i fastigheten
Bälinge 9:7 vid Rolfskullevägen en omfattande
störning från trafik, både under byggtiden och vid
kommande verksamheter i anslutning till platsen.
Att närheten till E20 och Västra stambanan skulle
motivera en kostnadseffektiv exploatering med goda
transportmöjligheter motiverar inte att just denna del
av Bälinge 6:16 skulle vara optimalt. Återigen, för att
snabbt nå E20 borde exploateringen förordas närmare
Stockholmsvägen. Som visas i förslaget kommer
etableringen medföra kraftigt ökad biltrafik inom
området, något som idag är olyckligt med tanke på
klimatgasutsläpp.
Planområdet är beläget mellan Säveån och Bäsjöbäcken. Båda vattendragen har höga naturvärden och
elfiske har visat att det i vattnen bl a finns öring. Både
Säveån och Bäsjöbäcken måste därför skyddas från
dagvatten och föroreningar från verksamhetsområdet.
En dagvattenutredning som genomförts konstaterar
bl a: ” sannolikt inte kommer att gå att infiltrera stora
mängder dagvatten utan att vattnet istället behöver
fördröjas innan det släpps ut till bäck/å”. Utredningen
redovisar lämpliga åtgärder för att uppfylla kommunens dagvattenstrategi. Enligt planbeskrivningen
planeras för aktuellt område endast begränsade åtgärder och att mer omfattande rening/fördröjning skall
ske senare. Naturskyddsföreningen anser att man
redan från början måste vidta åtgärder så att risken
för föroreningar minimeras och att tillrinningen till
vattendragen sker långsamt och kontrollerat.
Calluna AB har utfört naturvärdesinventering inom
aktuellt och intilliggande områden. Totalt elva
objekt som omfattas av det generella biotopskyddet
i jordbruksmark identifierades under inventeringen.
Åtta åkerholmar, ett stenröse och två mindre vatten.
Även två naturvärdesobjekt omfattas av det generella
biotopskyddet. Båda är åkerholmar. Dessa fynds lagliga
skydd måste redan nu beaktas med tanke på eventuella
senare etapper inom kringliggande områden. Inventerat
område innehåller också flera skyddsvärda träd som
måste uppmärksammas. De öppna fälten utefter
Säveån fungerar som rastplatser för sträckande fåglar
och födosöksområden för jagande fåglar. Marken utgör
även potentiell miljö för jordbruksmarkernas häckande
fåglar.

Kommentar
Planprocessen: Det aktuella planområdet är utpekat för
verksamheter i kommunens översiktsplan och tillväxtprogram. Det finns inget krav på att kommunen ska
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ta fram ett planprogram inför en detaljplaneprocess. Parallellt med pågående detaljplan har
området studerats i ett större sammanhang för
att få till en bra helhet. Det arbetet kommer
presenteras i kommande detaljplan som kommer
ställas ut för samråd och granskning till allmänheten.
Lokaliseringsutredningen: Den yta som i
ert yttrande benämns ”väster om deponin”
uppnådde inte urvalskriterierna och var bland
annat för liten och belastas med strandskydd.
Även övriga ”fält som blivit över” längs med E20
är för små till ytan. Beträffande detaljplanen
för Krangatan - Borgens gata är uppdraget ett
prioriterat projekt inom kommunen. Underfarten vid Krangatan ger en bättre förbindelse
mellan E20 och Sävelund men den kommer inte
ta all den trafik som idag kör genom tätorten via
Vänersborgsvägen. Bälinge kommer även fortsatt
ha ett mer fördelaktigt läge i och med närheten
till E20.
Exploateringsenheten har tagit fram en markanvisning med hög prioritet, där planenheten
fått uppdraget att arbeta fram en detaljplan.
En helhet av området har studerats parallellt
med framtagandet av planen och kommer
presenteras i kommande detaljplan för resterande verksamhetsområde. Att möjliggöra nya
företagsetableringar med syftet att tillskapa
nya arbetstillfällen, bedöms vara ett väsentligt
samhällsintresse som väger tyngre än bevarandet
av jordbruksmark. Det finns också stöd för
planläggningen i kommunens översiktsplan
och i tillväxtprogrammet. De alternativ som
finns, utifrån uppsatta urvalskriterier, redovisas i
lokaliseringsutredningen. Kommunen bedömer
att det inte finns några andra alternativ.
Lokalisering av kvartersmark: Det finns ett antal
anledningar till att kommunen valt nuvarande
lokalisering för kvartersmark en bit bort från
Stockholmsvägen. Tidigare utförda arkeologiska
utredningar visar tecken på fornlämningar i
området mot öster, intill Stockholmsvägen.
En ny arkeologisk utredning påvisar att fornlämningar även finns i nordväst vilket gjort
att planområdet justerats och flyttats närmare
Stockholmsvägen efter samrådet. Ytterligare
en anledning till att planområdet inte placerats
intill Stockholmsvägen är att där rinner en bäck

med höga naturvärden. Nuvarande förslag ger bättre
möjlighet att skydda bäckens naturvärden och att
hantera dagvatten från kvartersmark.
Lokalisering av kvartersmarken har också gjorts med
hänsyn till topografiförhållanden. Med aktuell lokalisering av kvartersmark möjliggörs en enklare angöring
från Rolfs Kullevägen.
För att säkerställa att exploateringen inte påverkar
recipienten Säveån och dess MKN samt Bäsjöbäcken
negativt har föroreningsberäkningar tagits fram. Målet
är att utgående mängder från planområdet ska motsvara
befintliga mängder eller helst lägre. Reningsresultaten
i beräkningarna tyder på att exploateringen, trots
föreslagna åtgärder, kan ge viss en ökning i föroreningsmängd med avseende på kadmium, nickel och benso(a)
pyren (BaP). Resultaten ska dock tolkas med försiktighet då de baseras på schablonhalter. För Bäsjöbäcken är
det särskilt näringsämnen och suspenderat material som
är viktiga att reducera då det skulle minska problemen
med övergödning samt förbättra lekmiljöerna för öring.
Med tanke på att föreslagna lösningar förväntas ge lägre
mängder än befintlig situation med avseende på kväve,
fosfor och suspenderat material bör exploateringen
kunna leda till en positiv inverkan på recipientens
vattenkvalitet. Därmed bör också de föreslagna
åtgärderna ses som en rimlig insats för dagvattenhanteringen.
Generella biotopskydd och skyddsvärda träd: Noteras.
I fortsatt arbete med kommande detaljplan kommer
kommunen ta hänsyn till naturvärden inom respektive
område.

7. Vattenfall
Utöver de synpunkter Vattenfall framfört i samrådsskedet har Vattenfall inget ytterligare att tillägga.
Vattenfall har inget att invända mot de revideringar
som gjorts med hänsyn till de synpunkter Vattenfall
framförde i samrådsskedet.

Kommentar
Noteras.

8. Västtrafik
Västtrafik hänvisar till sitt tidigare yttrande och har
inga ytterliga synpunkter.

Kommentar
Noteras.
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Sammanfattning och revideringar
Yttranden från åtta olika remissinstanser inkom under granskningstiden. Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet. Antagandehandlingen innebär efter revideringsförfarande
följande ändring jämfört med granskningshandlingen:
•

Plankartan har justerats. Bredden av allmän plats GATA har utökats med hänsyn till marktopografin.

För övrigt har endast förtydliganden gjorts i planbeskrivningen. De revideringar som gjorts är redaktionella
och syftar till att förtydliga innebörden av planförslaget. Revideringarna innebär inga förändringar för berörda
sakägare.
Planenheten
Cecillia Sjölin
Planchef

8

Kristine Bayard
Planarkitekt
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare: Kristine Bayard, tfn 0322-61 68 92

Planbeskrivning

Utökat förfarande, dnr 2020.546 KS
Upprättad 2021-06-08
Antagande Kommunfullmäktige 2021-06-16

Antagandehandling
Detaljplan för Alingsås, Verksamhetsområde Norr, etapp
1 (del av Bälinge 6:16)
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av verksamhetslokal, lätt industri, samt kontor inom del av
fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark GATA och NATUR. Planförslaget är den
första etappen för att utveckla ett större verksamhetsområde. Planförslaget är i linje med Översiktsplanen och
Tillväxtprogramet för Alingsås kommun.

Översiktskartan visar planområdets lokalisering i Alingsås.

2
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Innehåll
1. Inledning

4

7. Konsekvenser

24

2. Bebyggelse

4

8. Planbestämmelser

28

3. Gator och trafik

8

9. Viktiga frågor i efterkommande skeden

29

4. Mark och vatten

11

10. Tidigare ställningstaganden

30

5. Teknisk försörjning

17

11. Genomförande

31

6. Risker och störningar på platsen

23

12. Administrativa frågor

33

Planprocessen
Planprocessen regeleras av Plan- och bygglagen och den består av flera olika skeden. Denna detaljplan tas fram
enligt utökat förfarande. Parallellt med detaljplanen pågår arbete med ett planprogram. Planprogrammet ska
ange ett större områdes utgångspunkter och mål, med syfte att underlätta detaljplanearbetet.
Samråd
Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, kända
sakägare och boende som berörs. Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter
som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. När samrådet genomförts kan planförslaget
justeras utifrån de synpunkter som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen.
Synpunkterna från samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.
Granskning
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga
förslaget vara tillgängligt för granskning under tre veckor. Inför granskningen ska kommunen underrätta
dem som berörs av förslaget, till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om
förslaget till detaljplan.
Synpunkter från granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande.
Antagande och laga kraft
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare under tre veckors
tid möjlighet att överklaga detaljplanen. Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas.

SAMRÅD

Bälinge 6:16

GRANSKNING

ANTAGANDE
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3

Planbeskrivning
1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av verksamheter, kontor och industri inom del av fastigheten
Bälinge 6:16.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser. Till detaljplanen tillhör en planbeskrivning. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen och vara vägledande
vid tolkningen av den.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08 om planprioritering. Uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår i
prioriteringslistan.

Gällande detaljplan

Området är inte planlagt sedan tidigare.

Planområde

Området ligger cirka 5 km nordost om Alingsås centrum och väster om Stockholmsvägen (gamla E20). Planområdet omfattar del av fastigheten Bälinge 6:16 och utgör cirka 12 hektar. Marken ägs av Alingsås kommun.

Översiktsplan

Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018 och anger inom aktuellt område
”utbyggnad verksamhet”. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Planprogram

Parallellt med aktuell detaljplan pågår ett arbete med att upprätta ett planprogram för ”Verksamhetsområde
Norr” (se karta på sida 5). Planområdet ingår i planprogramsområdet och detaljplanen kan ses som första etappen vid genomförandet av programmet. Programmet syftar till att utreda möjligheterna för verksamhetmark
inom det delvis oexploaterade markområdet och identifiera byggbar mark. Syftet är också att studera läget för
en ny trafikled så kallad ”Norra länken” samt att hitta ett läge för en bro över järnvägen och Säveån. Planprogrammet befinner sig inför samråd.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Inom planområdet finns ingen bebyggelse då marken utgörs av åkermark. Omgivningen omfattas i stora delar
av jordbruksmark. Bebyggelsestrukturen är därmed gles. Öster om planområdet intill den närliggande kullen
finns det ett bostadshus. Mer österut från kullen ligger ett äldre bostadshus och en lagerbyggnad. Väster om
Stockholmsvägen intill infartsvägen till området finns en mindre industrilokal, medan öster om vägen utgörs
av sammanhängande gårdar med tillhörande gårdsbebyggelse såsom stall och ladubyggnader. Bälinge kyrkan
och kyrkogård ligger också öster om vägen. Kyrkan har medeltida ursprung och är till sina äldsta delar troligen
uppförd under 1200-talet.

4

Sida 66 av 130

DETALJPLAN

Detaljplan
Bälinge 6:16

Planprogram
Verksamhetsområde Norr

500 m
© Alingsås kommun
© Lantmäteriet

Översiktskarta över planområdet och område för planprogrammet.

Planområdet mot nordväst vid befintlig bostad.

Planområdet mot nordväst efter den skogsbeklädda kullen.

Rolfs Kullevägen och Toresgården mot nordväst.

Planområdet mot nordväst, befintligt bostadshus till höger.

Bälinge 6:16
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Toresgården

Översiktskarta med planområdet och placering av Toresgården.

Boningshuset

Lillstugan

Ladan tillhörande Toresgården med befintlig verksamhet.

Bostäder
Planförslaget medger inte någon bostadsbebyggelse. Nordost och öster om planområdet finns två enbostadshus. Ett av husen, Toresgården, ägs av kommunen och är för nuvarande uthyrd till en privatperson. Det andra
bostadshuset är i privat ägo.
Verksamheter
I dagsläget finns det inga verksamheter inom planområdet. Det finns en mindre industrilokal belägen nära
Stockholmsvägen, intill infartsvägen till planområdet.

6
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Alingsås kommun gjorde, i samarbete med Västarvet, en inventering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse
mellan åren 2009–2011. Utifrån denna inventering har en ytterligare utvärdering gjorts (mars 2020) för enbart
Toresgården med vissa utdrag från byggnadsinventeringen som nämns ovan. I anslutning till det aktuella
planområdet ligger några av de inventerade byggnaderna. Alla byggnader som har ett högt kulturhistoriskt
värde omfattas av 8 kapitlet § 13 (förbud mot förvanskning och rivning) och § 14 (underhåll och varsamhet)
i Plan- och bygglagen. Toresgården ligger öster om planområdet och ligger strax norr om omdragningen av
Rolfs Kullevägen. Toresgårdens byggnader och fornlämningsområdet på den skogbeklädda kullen intill ger en
viktigt kulturhistorisk helhetsupplevelse. I och med att detta ligger utanför planområdet bedöms de kulturhistoriska byggnaderna och den omgivande kulturmiljön inte att påverkas av detaljplanen. Följande byggnader
på Toresgården pekas ut i byggnadsinventeringen som nämns ovan och bedöms ha värde B, det vill säga högt
kulturhistoriskt värde och dessa innefattar:
•
Boningshuset
•
Lillstugan
•
Ladan
Utifrån den kulturhistoriska bedömningen är det viktigaste att Toresgården med samtliga byggnader ligger
kvar i sitt sammanhang med den skogbeklädda kullen med flertal viktiga fornlämningar som utgör en viktig
kulturhistorisk del i samma miljö. Det är mindre viktigt vilken funktion som Boningshuset får framöver utan
det viktigaste är att det inte står oanvänt och får fuktproblem med mera. Bedömningen är också att gården
även bör få behålla marken runtom för att kunna bibehålla den kulturhistoriska helheten samt upplevelsevärdet med siktlinjer från vägen.
Riksintresse kulturmiljö
Detaljplanen berörs inte av riksintresse för kulturmiljövården.
Arbetsplatser
Idag finns det inga arbetsplatser inom planområdet. Alingsås centrum och Sävelunds industriområde är två
stora arbetsplatser som ligger i detaljplanens närområde. I Bälinge finns det också arbetsplatser i form av
småföretag och jordbruk.
Planförslaget medger cirka 40 000 kvadratmeter byggnadsarea för verksamhet, industri och kontor. En logistikverksamhet av denna storlek beräknas schablonmässig sysselsätta 300–400 personer.
Beﬁntlig service
Närmaste förskola och skola finns i Alingsås centrum ungefär 5 kilometer från planområdet. Närmsta vårdcentral finns i centrum men även i Ängabo, avståndet till dessa är cirka 5,5 kilometer.

Ny bebyggelse

Planförslaget tillåter att maximalt 60 % av fastighetsarean bebyggas. Det innebär att ny bebyggelse i området
påverkas av hur kvartersmarken uppdelas med fastigheter. Om hela kvartersmarken utgörs av en fastighet kan
området bebyggs med en avlång byggnad, cirka 330 lång och 120 meter bred (se illustrationskarta på sida 8).
Gestaltning/Stadsbild
Planområdet ligger cirka 5 kilometer utanför stadskärnan och ungefär 600 meter från Stockholmsvägen/gamla
E20. Då byggnaden placeras i ett område som idag till största del saknar annan bebyggelse bedöms planens
påverkan på stadsbilden vara låg. Planförslaget har i aktuellt skede reglerats med få bestämmelser och flexibilitet vad gäller utformning och placering. Bestämmelserna omfattar största byggandsarea, högsta nockhöjd och
placering av byggnad i förhållande till fastighetsgräns. Längs med Rolfs Kullevägen får byggnad inte uppföras
närmare än 10 meter från gatan. Detta betecknas med en prickmarkerad zon på plankartan.
Tillgänglighet
Vid bygglovsprövningen ska exploateringen avstämmas mot krav på nödvändiga tillgänglighetsåtgärder.
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Illustrationskarta för planområdet som visar möjlig exploatering.

3. Gator och traﬁk
Beﬁntligt gatunät
Rolfs Kullevägen
Angöring till planområdet sker idag via Rolfs Kullevägen som ansluter till Stockholmsvägen och sträcker
sig mot nordväst. Vägbredden är cirka åtta meter bred vid förbindelsepunkten till Stockholmsvägen. Längre
väster ut är vägen cirka 5 meter bred (se foton på sida 9). Marknivån på Rolfs Kullevägen nära korsningen med
Stockholmsvägen är cirka +72 meter och går upp till cirka +83 vid kullens sydöstra del. Därifrån går vägen
med en lutning på cirka två procent neråt mot nordväst. Eftersom området planläggs för verksamheter, industri
och kontor kommer vägen sannolikt belastas med ökad trafik, bestående av främst lastbilar. I nuvarande
utformning och vägmaterial bedöms Rolfs Kullevägen inte vara lämplig för en ökad trafik.
E20
Trafikverket har byggt ut E20 mellan Bälinge och Vårgårda till motorväg i ny sträckning med planskilda
korsningar för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Den nya vägen öppnades under december 2020.
”Gamla E20” benämns i denna planbeskrivning Stockholmsvägen och den kommer i framtiden att utnyttjas
som väg för lokal trafik, långsamgående fordon och oskyddade trafikanter. Stockholmsvägen angör till nya
E20 vid Bälingemotet som är beläget strax söder om det nya verksamhetsområdet.

Nya gator

En översiktlig vägutformning har tagits fram i samband med planprogrammet för Verksamhetsområde Norr
(Ramboll, 2020-08-11). I planprogrammet föreslås en ny korsning där den nya lokalgatan, som ska försörja
verksamhetsområdet, ansluter till Stockholmsvägen mitt emot Bälinge Kyrkvägs utfart. På så sätt skapas en
fyrvägskorsning på Stockholmsvägen.
I denna detaljplan planläggs en del av den nya lokalgatan som föreslås i planprogrammet, från Rolfs Kullevägens nuvarande angöring till Stockholmsvägen, fram till den nya verksamhetsmarkens gräns i norr. Den nya
korsningen planläggs inte och den kommer inte att byggas ut i samband med denna detaljplans genomför-
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Förslag på sektionsritning för Rolfs Kullevägen.

Rolfs Kullevägen vid befintligt bostadshus till vänster.

In- och utfarten till Rolfs Kullevägen via Stockholmsvägen.

ande. Inledningsvis kommer Rolfs Kullevägens befintliga anslutning till Stockholmsvägen användas. Den
nya korsningen planläggs och byggs sedan ut i etapp 2. Den del som planläggs i detta skede följer i stort sett
befintliga Rolfs Kullevägen. För att förbättra vägens framkomlighet föreslås att vägen bredas till 17 meter i
hela sin sträckning. Vägens dragning föreslås också justeras i närheten av Toresgården (se illustrationskartan).
Planförslaget innebär att Rolfs Kullevägen delvis planläggs som allmän platsmark GATA. Angöring till kvartersmark föreslås från norra delen av Rolfs Kullevägen, bort från infart till befintliga bostaden öster om Rolfs
Kullevägen. Detta har gjorts genom att cirka 65 meter av gränsen mellan föreslagen industrimark och Rolfs
Kullevägen, närmast den befintliga bostaden, har reglerats med utfartsförbud.

Biltraﬁk

Den trafik som väntas genereras till och från exploateringsområdet har beräknats med hjälp av trafikalstringsverktyget från Trafikverket, se Kapacitetsanalys korsning (Ramboll 20-08-10). I beräkningen ingår det
aktuella planområdet samt kringliggande verksamheter i anslutning till den föreslagna vägen. Trafikalstringen
för exploateringsområdet beräknas generera cirka 2050 resor om dagen (kollektivt, cykel, bil etc.). Av dessa
antas 1200 utföras av anställda som reser till eller från arbetet under morgonens eller eftermiddagens maxtrafiktimme. Med hänsyn till exploateringens läge och omkringliggande infrastruktur väntas 86 procent av
resorna att utföras med bil. Totalt beräknas alltså 1765 bilresor genereras av exploateringen. Om 86 procent
av de anställda antas resa med bil till sin arbetsplats väntas 516 fordon svänga in till exploateringsområdet
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från Stockholmsvägen under morgonens och eftermiddagens maxtrafiktimme. I kapacitetsanalysen antas
att 80 procent av trafiken till exploateringsområdet reser från Alingsås och de behöver därför genomföra en
vänstersväng för att ta sig till exploateringsområdet. Procentsatsen motiveras av att Alingsås ligger närmre
exploateringsområdet samt att tätorten har fler invånare än Vårgårda.
Kapaciteten vid korsningen Stockholmsvägen/Rolfs Kullevägen har utretts utifrån två alternativ, ett utan
vänstersväng och det andra med vänstersväng (Ramboll, 2020-08-10). För alternativet utan vänstersväng
visar analysen en maximal belastningsgrad på 0,66 i anslutningen från Alingsås. Korsningen överstiger därav
önskvärd belastningsnivå på 0,6 men är under kravet på 0,8. Övriga anslutningar har en belastningsgrad på
mindre än 0,15. För alternativet med vänstersväng visar analysen en maximal belastningsgrad på 0,58 i det
vänstersvängande körfältet i anslutningen från Alingsås. Övriga anslutningar har en belastningsgrad på mindre
än 0,15. Korsningen uppfyller därför kraven på önskvärd belastningsnivå. Vänstersvängkörfältet antas vara 50
meter långt. Genomfartstrafiken från Vårgårda kan öka med 160 % i innan gränsvärdet 0,8 överskrids.
Kapacitetsanalyserna visar att korsningens kapacitet är tillräcklig för det förväntade trafikflödet med och utan
vänstersvängfält. Den förväntande verksamheten antas dock generera ett stort antal tunga och långa transporter vilka, ur trafiksäkerhetsperspektiv, skulle vara betjänt av ett vänstersvängfält.

Föreslagen vägdragning i anslutning till planområdet.

Anslutning från planområdet till Stockholmsvägen, korsning
med vänstersväng.

Gång- och cykeltraﬁk

Inom planområdet finns ingen gång- och cykelväg idag. Området är inte heller anslutet till stadens gång- och
cykelnät. I och med byggandet av ny sträckning av E20 kommer den nuvarande sträckningen (Stockholmsvägen) byggas om med en gång och cykelbana. Detta kommer att ansluta planområdet till stadens gång- och
cykelnät. Med ett avstånd på cirka 5 kilometer till stadskärnan har planområdet goda möjligheter för att
främja cykling. Stockholmsvägens ombyggnation pågår i en separat process och omfattas inte av aktuell
detaljplan.
Den föreslagna vägsektionen för Rolfs Kullevägen innehåller en gång- och cykelbana som förläggs längs med
hela vägsträckan.

Kollektivtraﬁk

Närmaste busshållplats är Bälinge kyrka som ligger vid Stockholmsvägen cirka 550 meters från planområdet.
Hållplatsen trafikeras av busslinjerna 543, 544 samt 585 vilket ger bra förutsättningar för att åka till/från
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planområdet med kollektivtrafik. Linje 543 trafikeras mellan Alingsås centrum och Vårgårda station med 15
turer (tur och retur) per vardag. Turtätheten mellan Alingsåsterminalen och Bälinge kyrka är för linje 543 och
544 sammanlagd 18 dubbelturer per vardag. Genomförandet av detaljplanen samt planprogrammet innebär
ett ökat underlag för kollektivtrafik vilket skapar goda möjligheter för att öka turtätheten i framtiden.

Parkering för bilar

Parkering för anställda och besökare ska anordnas inom egen fastighet. Alingsås kommuns parkeringsnorm ska
följas.

Parkering för cyklar

Kommunen har en vilja att utveckla cykeltrafiken. Lokalisering av planområdet cirka fem kilometer från
Alingsås centrum utgör goda förutsättningar för att cykla mellan tätorten och planområdet. För att göra
cykelåkande attraktivt behöver cykelparkeringar finnas. Tillräckligt med cykelparkering ska redovisas vid
bygglovsprövning. Platserna ska vara bekvämt belägna nära entréer, tillräckligt stora samt säkra. De kan
utformas som låsbara cykelrum alternativt cykelställ under skärmtak med t.ex. kablar för fastlåsning.

Riksintresse kommunikationer

Planområdet är beläget nära Stockholmsvägen/gamla E20 som omfattades av riksintresse för kommunikation.
Detta upphörde dock att vara riksintresse när den nya sträckningen av riksväg E20 (Bälinge-Vårgårda) öster
om Alingsås byggdes klar. Planförslagets trafikalstring kommer att påverka Stockholmsvägen. Kommunen
bedömer att Stockholmsvägen har tillräckligt kapacitet för den trafik som genereras av planförslaget.
I närheten av planområdet mot nordväst ligger järnvägen Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm
som omfattas av riksintresse järnväg. Kortaste avståndet mellan området och järnvägen är cirka 200 meter.
Planförslaget påverkar inte detta riksintresse.

4. Mark och vatten
Natur och vegetation

Området utgörs av en svagt kuperad mark med en böljande karaktär och lutar generellt från nordväst mot
sydost. Markytans nivå varierar mellan 85 och 76 meter över kommunens nollplan. Marken i planområdets
nordöstra del, längs med Rolfs Kullevägen, lutar uppåt mot vägen. Rolfs Kullevägen ligger på en högre nivå än
kvartersmarken medan höjdskillnaden minskar mot sydost.
Området omfattas av jordbruksmark/åkermark. Jordbruksmarken är dock inte utpekad som regionalt/nationellt värdefullt odlingslandskap. Jordbruksmarken anses vara brukningsvärd och brukas idag. Området norr
om planområdet och väster om Säveån samt öster om Stockholmsvägen finns registrerat i Jordbruksverkets
jordbruksblock. Jordbruksmark är en viktig resurs för att producera livsmedel och andra råvaror. Andra viktiga
ekosystemtjänster i odlingslandskapet är vattenrening och vattenreglering genom att regnvatten infiltrerar i
jordbruksmarken samt pollinering.

Exploatering av jordbruksmark

Vissa typer av mark- och vattenområden har generellt skydd. Dessa områden ska så långt som möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påverka dem negativt. När det gäller brukningsvärd jordbruksmark är skyddet starkt.
Jordbruksmark får bara tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga allmänna samhällsintressen
och om detta behov inte kan tillgodoses på annan mark från allmän synpunkt tillfredställande sätt. Med
brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är
lämpad för jordbruksproduktion.
Med anledning av att marken inom föreslaget planområde utgörs av brukningsvärd jordbruksmark som skyddas enligt 3 kapitlet 4 § Miljöbalken, åläggs kommunen att påvisa att planerad markanvändning är av särskilt
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allmänt intresse, och motivera varför den föreslagna lokaliseringen är den mest lämpliga. En lokaliseringsutredning (2021-04-09) har därför tagits fram inför granskningen och syftet är att utreda den mest lämpliga
platsen för att möjliggöra byggnation av verksamheter.
Väsentligt samhällsintresse
Verksamhetsmark generar arbetsmöjligheter, vilket anses vara ett väsentligt samhällsintresse. Hela denna del av
Verksamhetsområde Norr bedöms generera hundratals nya arbetstillfällen. Enligt kommunens Översiktsplan
är kommunens viljeinriktning att det ska finnas goda möjligheter till arbete och företagande i kommunen.
Planlagd mark för verksamheter ska finnas inom flera olika geografiska områden, med en beredskap för eventuella större etableringar. Kommunen gör bedömningen att det är ett väsentligt samhällsintresse att möjliggöra
nya företagsetableringar med syftet att tillskapa nya arbetstillfällen.
För det aktuella planområdet i Bälinge har kommunen i sin översiktsplan tagit ställning till att exploatering för
verksamheter är möjlig enligt 3 kap 4 § Miljöbalken och exploateringen har även stöd i gällande Tillväxtprogram.
Alternativa lokaliseringar
I Lokaliseringsutredningen har sju stycken alternativa områden identifierats utifrån utvalda urvalskriterier
och varje alternativ har jämförts och bedömts utifrån uppsatta bedömningskriterier för att tydligt redovisa
kommunens ställningstaganden avseende den mest lämpliga lokaliseringen. Av de sju lokaliseringsalternativ
som undersökts och bedömts enligt angivna bedömningskriterier anses endast ett område, Norra Sävelund, ha
tillräckligt med fördelar för att vara jämförbart med det aktuella planområdet. Nackdelen med Norra Sävelund
är dock att kommunen inte äger all mark och att avståndet till E20 är långt i jämförelse med det aktuella
planområdet. En exploatering norr om Sävelund skulle i närtid innebära en ökad belastning på gatunätet
eftersom trafiken behöver köra genom staden för att nå E20.
Både Norra Sävelund och planområdet ingår i planprogramsområdet för Verksamhetsområde Norr och på sikt
är intentionen är att skapa ett nytt verksamhetsområde med skiftande verksamheter som ska tillföra arbetstillfällen i kommunen. Området ska ha väl fungerande infrastruktur och vara en attraktiv arbetsplats. Att
just planområdet valts till att utgöra den första etappen inom Verksamhetsområde Norr beror på närheten till
E20 och att marken är i kommunal ägo. Eftersom de nya förbindelserna, Krangatans förlängning och Norra
länken, inte är på plats ännu är det naturligt att en exploatering på västra sidan om järnvägen bör utgöra senare
etapper.
Slutsats
Den tänkta etableringen kräver stora ytor och det finns inga alternativa lägen inom kommunen som på
motsvarande sätt erbjuder bra kommunikationer för transporter och personal och som inte också skulle ta
jordbruksmark i anspråk. Slutsatsen är att det aktuella planområdet har fler fördelar än samtliga lokaliseringsalternativ.

Skyddad natur och skyddsvärda träd

En naturvärdesinventering (NVI) har genomförts i samband med planprogrammet ”Verksamhetsområde
Norr”. Inventeringen utfördes på fältnivå med detaljeringsgrad medel (Calluna, 2019-12-05).
Enlig inventeringen finns det ingen särskilt skyddsvärd natur eller särskilt skyddsvärda träd inom planområdet. Utanför planområdet mot sydost, i närheten av bäcken ner mot Stockholmsvägen, finns det två skyddsvärda äldre almar (objekt nr 17) och mot sydost finns det en skyddsvärd ek. Norr om Rolfs Kullevägen, på den
skogbeklädda kullen, finns det ett naturvärdesobjekt (objekt nr 12) med en naturvärdesklass 3, som innebär ett
påtagligt naturvärde. Objektet består av blandskog i form av gran, ek och asp som dominerar men även lönn
och sälg (se kartbild på sida 13).
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Naturvärdesobjekt direkt väster om planområdet (Calluna,
2019-12-15).

Naturvärdesobjekt kring planområdet (Calluna, 2019-12-15).

Biotopskydd

Enlig Callunas inventering finns inga objekt inom planområdet som omfattas av generellt biotopskydd. Norr
om planområdet finns ett objekt (objekt nr 204) som omfattas av det generella biotopskyddet som finns i
jordbruksmarken. Objektet består av två åkerholmar på brukad åker, samt några mindre träd och buskar som
tall, rönn, sälg, en och berg i dagen och varsitt stenröse. Objektet berörs inte av aktuell detaljplan.

Vatten

Sydost om planområdet, i närheten av Stockholmsvägen, rinner ett mindre vattendrag som har klassats med
en naturvärdesklass 3, vilket innebär ett påtagligt naturvärde enligt naturvärdesinventeringen. Objektet består
av en liten bäck som avvattnar åkermark, går genom lövskog mot öster och i trumma under Stockholmsvägen.
Bäcken är cirka 0,5 m bred, lugnt flytande.

Fornlämningar och kulturminnen

En arkeologisk utredning (steg 1) utfördes av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götaland (KU
arkeologisk rapport 2020:19) samband med planprogram för Verksamhetsområde Norr. Den arkeologiska steg
1 utredningen inkluderade arkiv- och kartstudier samt en fältinventering. Syftet med utredningen steg 1 är
att ta fram kunskap om terrängförhållanden och landskaps- och bebyggelseutveckling över tid, för att urskilja
platser där fornlämningar kan finnas.
Enligt utredningen finns inga kända fornlämningar inom planområdet, däremot finns det kända fornlämningar i anslutning till planområdet. Fornlämningarna återfinns nordost, söder och väster om planområdet.
Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen). I och med att det finns kända lämningar och andra kulturhistoriska lämningar
i närområdet kan det antyda på att det kan finnas okända fornlämningar från flera tusen år tillbaka inom
undersökningsområdet.
I skogspartiet direkt nordväster om planområdet finns fornlämningar i form av fyra gravar och ett torp: RAÄ
Bälinge 16/L1960 :1825 ( stensättning ), Bälinge 14/L1960 :1805, ( domarring ), Bälinge 13/L1960 :1804
(hög), Bälinge 19/L1960 :1828 ( stensättning ), Bälinge 41/L1960 :1382 (torp), Bälinge 12/L1960 :1741
(gravfält ), Bälinge 36/L1960 :1306 ( kolerakyrkogård ). I utredningen påträffades också två fornlämningar i
form av kolningsgrop (L2020:2846), och en hägnad (L2020:2849). Utredningen föreslår att utföra en steg-2
utredning för 2846 och förundersökning för 2849.
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Vid kullen direkt öster om Rolfs Kullevägen finns två fornlämningar i form av stensättning: RAÄ 17:1 och
RAÄ 18:1. Två fornlämningar påträffades också vid inventeringen, ett gränsmärke (L2020:2848) och en
hägnad (L2020: 2850). Utredningen föreslår att en förundersökning genomförs för hägnaden men ingen
ytterligare åtgärd krävs för gränsmärket.
En arkeologisk utredning steg-2 har utförts efter planens samråd (Förvaltningen för kulturutveckling, 202103-08). I nordväst om planområdet hittades en ny fornlämning i form av en boplats av förhistorisk karaktär
där 18 stolphål, fyra gropar, tre härdar, tre mörkfärgningar och två rännor kunde iakttas. Vid rensning av
groparna hittades ett flintavslag. Den nyupptäckta fornlämningen är registrerad på Fornreg och har erhållit
beteckningen L2021:1742.
Planområdets avgränsning har
justerats efter samråd med hänsyn till
den nyupptäckta fornlämningen. Det
nu aktuella planområdet är lokaliserat
50 meter bort från fornlämningens
avgränsning. Det markområde
närmare Stockholmsvägen, som
tagits i anspråk vid justeringen
av planområdet, har undersökts
i en kompletterande arkeologisk
undersökning. Inga fornlämningar
påträffades.

Karta som visar den tidigare planområdesavgränsningen, schakten som grävdes vid den arkeologiska steg 2-utredningen samt
den fornlämning som upptäcktes (markerad med rött).
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Geoteknik och radon

Två geotekniska utredningar genomfördes för Bälinge, en översiktlig utredning som gjorts i samband med
planprogram för Verksamhetsområde norr (Cowi, 2020-06-18), och en utredning som gjorts för den aktuella
detaljplanen (Cowi, 2021-03-12).
Enligt den översiktliga utredningen finns det inga invändningar mot föreslaget planprogram för industriverksamhet och området bedöms kunna bebyggas utan omfattande restriktioner. Den organiska jorden i form av
mulljord är sättningskänslig och förutsätts schaktas bort i samband med grundläggning. Lerans sättningsegenskaper är undersökt genom utförda CPT-sonderingar och leran bedöms vara överkonsoliderad. Ojämna
mäktigheter av lera under byggnader kan skapa skadliga differenssättningar. Lerans sättningsegenskaper bör
utvärderas innan eventuell utbyggnad. Portrycksfördelningen antas vara hydrostatisk.
Enlig den geotekniska utredning som genomförts i samband detaljplanen (Cowi, 2021-03-12) består jordlagerföljden inom området generellt av mulljord som underlagras av lera. Leran underlagras av friktionsjord på
berg. I den nordöstra delen av området har sand påträffats ovan leran. Utförda sonderingar har stoppat på djup
mellan ca 3,5 och 31 m under markytan.
För planområdet har stabilitetsförhållandena analyserats i två sektioner namngivna B och F (se bilden ovan).
I stabilitetsberäkningarna antogs fiktiva laster med byggnader placerade enligt exploateringsförslaget. För
sektion B finns inga befintliga laster. För sektion F finns befintlig väg inom beräkningssektionen. För
utbyggda förhållanden antas en utbredd last om 100 kPa för byggnader med placering enligt detaljplanens
illustrationskarta på sida 8. 100 kPa motsvarar en höjning av markytan på ca 5 m. För övriga områden inom
beräkningssektionerna antas en utbredd last om 20 kPa vilket motsvarar en höjning av markytan på ca 1 m.
Exploateringsförslaget omfattar även en ny gata med en bredd om 17 m som ska anläggas där Rolfs Kullevägen
går idag, trafiklasten har satts till 20 kPa

Ungefärligt läge för beräkningssektion B och F inom planområdet (Cowi, 2021-04-19).
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Utförd stabilitetsanalys för befintliga förhållanden i sektion B och F visar att beräknad säkerhetsfaktor mot
stabilitetsbrott är tillfredställande enligt IEG rapport 4:2010. Utförd stabilitetsanalys för utbyggda förhållanden i Sektion B och F visar att beräknad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott, med de fiktiva lasterna, är
tillfredställande enligt IEG rapport 4:2010. Stabilitetsförhållandena för utbyggd planerad gata är godkända
enligt gällande IEG rapport 4:2010. Inga stabilitetshöjande åtgärder eller restriktioner erfordras för planerad
gata.
Efter den geotekniska undersökningens fältarbete, justerades planområdet med anledning av den nyupptäckta
fornlämningen. Det bedöms att de geotekniska förhållandena är så pass goda att eventuellt djupare jordmäktighet i de södra, ej undersökta området inte bedöms påverka stabiliteten.
Sättningar
Jordmäktigheten inom området varierar, stora skillnader i jordmäktighet under byggnaden kan skapa skadliga
differenssättningar. När byggnadernas läge och laster är kända rekommenderas kompletterande sättningsberäkningar.
Bergteknik
I bergområdet som angränsar till planområdet från öster ligger ett stort antal lösa block. Det finns risk för
blockutfall från bergområdets sydöstra del, och för att undvika blockutfall bör dessa block skrotas ut . I
samband med skrotning av lösa block rekommenderas även att övriga lösa block ovanpå markytan i området
forslas bort.
Grundläggning
Grundläggningsförutsättningarna inom området är goda, men beroende på byggnadernas placering finns risk
för differenssättningar. Byggnader enligt nuvarande skisser, bedöms kunna grundläggas med platta på mark.
Vid utbyggnad måste risken för differenssättningar beaktas, eventuellt kan kompensationsgrundläggning eller
förbelastning krävas. Kompletterande beräkningar görs vid projektering då laster och placering är kända.
Organisk jord ska schaktas bort innan grundläggning.
Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde eller lågriskområde vad avser radon.

Observationspunkter där det finns lösa block i bergområdet är markerade i rött och har gul textfärg (Cowi, 2020-03-12).

16

Sida 78 av 130

DETALJPLAN

Förorenad mark

Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.

Riksintresse natur/friluftsliv

Planområdet omfattas inte av riksintresse för naturvård och friluftsliv.

Strandskydd

Säveån ligger i närheten av området mot väst. Strandskyddet för Säveån är 100 meter och minsta avståndet till
Säveån från planområdet är cirka 250 meter och därmed omfattas inte området av strandskydd för Säveån.

5. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

I dagsläget är området inte anslutet till kommunala ledningar för vatten och avlopp. Hela det framtida verksamhetsområdet kommer att anslutas till det kommunala VA-ledningsnätet och Samhällsbyggnadsförvaltningens Kretsloppsavdelning arbetar med ett förslag till ledningsdragning och de gör en förtida investering med
ledningsläggning. Huvudledning, som kopplar samman det nya verksamhetsområdet med befintliga ledningar
i Tokebackavägen, kommer att grävas ner längs med det nya vägavsnitt som förbinder Stockholmsvägen med
Bälingemotet. Därefter kommer ledningarna förläggas en sträcka längs med Stockholmsvägen och därefter
ledas in mot den nya lokalgatan. En pumpstation kommer att byggas utanför planområdet i samband med
genomförandet av denna detaljplan och ett E-område för pumpstation kommer sedan att upprättas i samband
med planläggning av kommande etapp.
Brandposter ska finnas att tillgå med ett avstånd om 150 m mellan brandposterna. Kapaciteten (flödet) i
brandposterna dimensioneras utifrån tänkt verksamhet.

Dagvatten

En dagvattenutredning har tagits fram i samband med detaljplanen (Cowi, 2021-04-19). Resultat från utredningen redovisas i följande avsnitt.
Recipienter
Enligt utredningen är Bäsjöbäcken områdets huvudsakliga recipient. Bäsjöbäcken ansluter till Säveån vid
Tokebacka efter att ha korsat Stockholmsvägen. I bäcken finns öring vilket gör bäcken känslig för föroreningar. Vattendraget omfattas av den recipientkontroll som miljöskyddskontoret utför två gånger per år. Utförda
mätningar visar att både kväve- och fosforkoncentrationer har minskat i Bäsjöbäcken under 2000-talet.
Halterna ses dock som måttliga eller höga och det är därmed önskvärt att halterna minskar ytterligare.
Höjdsättningen av Rolfs Kullevägen innebär att en del av dagvattnet i dagsläget och i framtiden kan behöva
rinna i nordostlig riktning mot recipient Galtaledsbäcken. Denna ansluter till Säveån nordväst om Rolfs kulle.
Varken Bäsjöbäcken eller Galtaledsbäcken är vattenförekomster i Vatteninformationssysten Sverige (VISS).
Närmsta vattenförekomst är Säveån som mynnar i sjön Mjörn. I VISS anges vattenförekomsten SäveånAlingsås centrum till Vårgårda ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormerna (MKN) är god ekologisk status till 2021 och god kemisk status (med undantag för kvicksilver och
kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter). För den ekologiska statusen är det kvalitetsfaktorn fisk
som är utslagsgivande för bedömningen. Detta beror på att fiskar inte kan vandra naturligt i vattensystemet.
Fosforhalten bedöms som god och är därmed inte ett särskilt problem för Säveån. Den kemiska statusen är ej
god på grund av kvicksilver och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Några andra ämnen finns
inte klassade. Sammanfattningsvis kan sägas att föroreningsbelastningen bör minska främst med hänsyn till
att vattnet transporteras till Mjörn. Näringsämnesbelastningen behöver minska i Bäsjöbäcken och med tanke
på öring så bör fokus vara på att inte öka suspenderat material då grumling av vatten försvårar möjligheten att
hitta mat och kan förstöra eventuella lekplatser.
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Avrinningsförhållanden
Marken i området är svagt kuperad med en böljande karaktär. Markytans nivå varierar från ca +85 på Rolfs
Kullevägen i området norra hörn till ca +76 i områdets södra hörn. Generellt lutar marken från nordväst
mot sydost men även från Rolfs Kullevägen som ligger något högre än befintlig åkermark. I områdets norra
hörn lutar dock marken istället i riktning mot Rolfs Kullevägen och i nordväst lutar marken i riktning mot
Järnvägen. Det dagvatten som i dagsläget uppstår inom planområdet avrinner mot diken längst med Rolfs
Kullevägen och längst med skogsbrynet i sydväst. Avrinning från delar av skogspartiet i väst kan tänkas nå
planområdet vid extrema regn. Detta vatten fångas sannolikt upp av det befintliga diket i kanten på åkern.

Karta som visar avrinningen i planområdet i dagsläget (Cowi, 2021-04-19).

Föreslagna fördröjningsvolymer
Dagvattenhanteringen vid genomförandet av denna detaljplan föreslås ske dels genom att dagvatten från
kvartersmark omhändertas lokalt inom kvartersmark genom fördröjning av 12 mm/m2 hårdgjord yta. Lokalisering av större parkeringsplatser och tillfartsvägar som trafikeras av tyngre fordon innebär krav på rening
av dagvattnet inom kvartersmarken. Tabellen nedan redovisar fördröjningsbehovet för varje delområde samt
utflöde som motsvarar detta fördröjningsbehov.
Delområde

Fördröjningsbehov (m³)

20årsregn (l/s), framtida situation

Utflöde (l/s)

Kvartersmark

1297

3847

1710

Natur

4

11

4

Gata, norr

68

202

89

Gata, söder

57

171

76

Allmän plats

Fördröjningsbehov (m³) och utflödeskrav (l/s) beräknat för fördröjningskravet på 12 mm regn/m² hårdgjordyta och
dimensionerade flöde för 20-årsregn.
18
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Dagvattnet från planområdet rinner inte mot en och samma riktning. Dagvattnet från gatuområdet rinner
dels mot det sydöstra hörnet av planområdet, dels mot det nordöstra. Dagvatten från naturområde samt
dagvatten från kvartersmark kommer att rinna mot det sydvästra.
Nedströms kvarters- och naturområdet finns befintlig trumma 1 med flödeskapacitet 208 l/s som är mycket
mindre än det beräknade utflödet efter fördröjning (se tabellen ovan). Därmed är det befintlig trumma som
begränsar utflödet från område kvarter & natur. Det bedöms rimligt att tillåta ett utflöde motsvarande det
befintliga utflödet från planområdet. För att erhålla detta krävs ytterligare fördröjningsvolym. Befintligt flöde
för 20-årsregn för område kvarter & natur är 149 l/s och med rationella metoden beräknas erforderlig fördröjningsvolym till 4150 m³. Eftersom 1301 m3 redan ska fördröjas inom kvartersmark är det den återstående
volymen: 2849 m3 som behöver erhållas utanför kvartersmarken. Utflödeskrav presenteras i tabellen nedan.
Delområde

Erforderlig fördröjningsvolym m3

Utflödeskrav (l/s)

Kvarter + natur

4150

149

Gata, norr

68

89

Gata, söder

57

76

Erforderlig fördröjningsvolym (m3) och utflödeskrav (l/s).
Resultat av föroreningsberäkningar
För att avgöra hur dagvattenhanteringen bör se ut för att inte påverka recipienten negativt har föroreningsberäkningar utförts i StormTac (version v20.2.2). StormTac är ett webbaserat verktyg som bland annat kan
användas för att uppskatta föroreningstransport och effekter av dagvattenanläggningar.
För rening har flera reningsanläggningar modellerats. Framtida verksamhet antas klassas som industrimark
utan miljöfarlig verksamhet och faller då inom kategorin ”Yta med medelhög belastning” enligt kommunens
riktlinjer (Alingsås kommun, 2021). Då recipienten anses vara mycket känslig krävs då enligt riktlinjerna
rening i exempelvis nedsänkta växtbäddar, dagvattendamm, våtmark eller infiltration i grönytor.
Genom rening i först torrdamm sedan våtmark (i två delar) kan generellt en god rening uppnås. Föroreningshalterna förväntas minska jämfört med befintlig situation med då hårdgjordheten ökar fås en ökning i flöden
vilket innebär att det volymen förorenat dagvatten ökar. Det kan därmed leda till en mängdökning för vissa
ämnen. Viktigt att notera är att näringsämnen och suspenderat material förväntas minska med god marginal,
vilket är positivt för Bäsjöbäcken då dessa är problemämnen i dagsläget.
Om skelettjordar anläggs längs med gatan för omhändertagande och rening av dagvatten förväntas vägdagvattnet renas till halter motsvarande befintliga, eller lägre. Men, eftersom avrinningen kommer öka kan en
viss ökning i av mängden kadmium, nickel och benso(a)pyren ske. Precis som för kvarters- och naturmarken
förväntas dock en förbättring för Bäsjöbäcken med avseende på dess problemämnen: näringsämnen och
suspenderat material.
Risk för översvämning
Ett av de preliminära målen som angetts i Alingsås dagvattenstrategi (antagen 2020) är att minska uppkomsten av översvämningar och verka för att minska skador och kostnader.
I dagvattenutredningen har risk för översvämning vid skyfall analyserats (Cowi, 2021-04-19). För att studera
hur planerad bebyggelse kan tänkas påverka översvämningsrisker har en analys utförts i SCALGO Live.
SCALGO Live är ett webbaserat beräkningsverktyg som används för att kartlägga, förstå och förebygga översvämningar, särskilt kopplat till skyfall. Ett skyfall har en intensitet på minst 1 mm/minut vilket motsvarar
mer än 50 mm/timme. Utredning har studerat ett 100-årsegn som faller på 30 minuter. I MSB:s vägledning
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för skyfallskartering uppskattas att ca 60–75% av ett 100-årsregn avrinner ytligt vid skyfall beroende på om
ytan är hårdgjorda ytor med ledningssystem eller om det är naturmark (MSB, 2017). För analysen antogs att
70% avrinner vilket med klimatfaktor 1,25 gav regndjupet 39 mm för 100-årsregnet.
I analysen har planerade byggnader lagts in på befintliga marknivåer för att se var åtgärder i höjdsättning
behöver göras. Resultatet av analyserna ses i bilder på sida 21. Som framgår av bilderna blir vatten stående intill
byggnaden mitt på området. Vattendjupet i översvämningsytan uppgår till maximalt 50 cm.
Eftersom befintlig höjdsättning av marken skulle orsaka skador på planerad bebyggelse behöver marknivåerna
ändras i området. Önskade framtida rinnstråk beskrivs i föreslagen dagvattenhantering i dagvattenutredningens avsnitt 9, och kan ligga till grund för höjdsättningen av området. I detta fall kan det vara svårt att få
tomtmarken att ligga högre än gatan då befintliga nivåskillnader är stora.
Höjdsättningen av området intill byggnaderna blir extra viktig för att säkerställa att byggnaderna inte översvämmas vid skyfall. Marken närmast huset ska slutta från byggnaden. Färdigt golv ska vara minst 0,5 m över
marknivån i förbindelsepunkt för VA ledningar. Förbindelsepunkten påverkar därmed också höjdsättningen av
huset.
Följande åtgärder föreslås för hantering av skyfall:
•
Befintligt dike i kanten mot Domarberget föreslås behållas för att skydda planområdet mot skyfallsvatten
från skogspartiet vid extrema regn.
•
Ett avskärande dike föreslås finnas i kvartersmarkens/naturytans kant mot framtida grannfastighet (där
inte redan våtmark avskärmar) för att inte skapa översvämningsproblem på denna fastighet
•
Utformningen av dike 1 har med föreslagen utformning flödeskapacitet om ca 870 l/s. Detta är mindre
än dimensionerande 100-årsregn från kvarter och naturområdet, men flödet vid ett 100-årsregn kommer
även att avta genom fördröjning i våtmark. Dike 1 kan dock utökas, särskilt om det är sannolikt att
ytterligare områden i framtiden kommer att avvattnas via diket.
•
Föreslagna svackdiken vid vägen klarar att leda ett dimensionerande 100-årsregn.
Planområdet ligger cirka 250 meter bort från närmaste vattendrag som är Säveån. Planområdets lägsta punkt
ligger på + 78 meter från kommunens nollplan, cirka 18 meter högre är nivå på Säveån. Det bedöms därmed
att någon risk för översvämning eller erosion vid Säveån inte föreligger (höjdnivåer är angivna i höjdsystemet
RH2000).
Föreslagna åtgärder för dagvattenhantering
Föreslagen dagvattenhantering baseras på kommunens dagvattenstrategi och riktlinjer.
Dagvattnet från vägområdet kommer att omhändertas separat från kvarters och naturmarken i resten av
planområdet. Ursprunglig plan för hantering av vägdagvattnet var två diken på vardera sida om vägen men
tidiga reningsberäkningar visade på att de inte skulle ge tillräcklig rening. Vägdagvattnet föreslås istället
omhändertas i skelettjordar (ev. med biokol) som anläggs främst i vägens västra kant. Det föreslås att skelettjordarna anläggs i kombination med ett svackdike som kan leda vatten vid skyfall (och vid regn som överstiger
12 mm). Dagvattnet från GC-banan föreslås omhändertas i svackdike på östra sidan vägen. Vägdagvattnet
från den södra halvan av vägen släpps sedan ut till dike 4 (se bild på sida 22) som leder det renade dagvattnet
vidare mot Bäsjöbäcken. Viss justering av dike 4 kan komma att behövas för att erhålla tillräcklig kapacitet
i början på diket. Detta behov beror dock på var koppling till diket görs och bör därför studeras vidare i det
fortsatta arbetet.
För att klara renings- och fördröjningskravet om 12 mm fördröjning per m² hårdgjord yta behöver 1301 m3
fördröjas inom kvartersmark. Det kan exempelvis uppnås genom att anlägga en torrdamm, gröna tak och
genomsläpplig beläggning.
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Resultat från skyfallsanalys i området baserat på befintliga marknivåer och framtida byggnader (Cowi, 2021-04-19)

Sektion med föreslagna marklutningar (Cowi, 2021-04-19)
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Efter hantering inom kvartersmark föreslås dagvattnet fördröjas och renas ytterligare i en våtmark (se uppskattat ytbehov i bild nedan). Våtmarken föreslås vara uppdelad i två: en fördamm/djupzon samt en efterföljande
huvudvåtmark. Gestaltningsförslag för våtmarken presenteras i dagvattenutredningens bilaga 3. Efter våtmarken leds dagvattnet ut till dike 1 som ska leda vattnet vidare mot Bäsjöbäcken. För att detta ska vara möjligt
krävs dock justering av dike 1 och delvis dike 2 så att dikesbotten i dike 1 får en jämn lutning söderut samt
ansluter till dike 2 (i dagsläget har dike 1 flera lågpunkter och ansluter till åkerdräneringen). Åkerdräneringen
behöver också tas bort. För att fördröja dagvattnet tillräcklig för att inte överbelasta trumma 1 föreslås att
våtmarken har ett utflöde på 149 l/s (motsvarar befintligt dimensionerade 20-årsflöde). Våtmarken ska anläggas inom stråket som planläggs som allmän plats NATUR.
Kapacitetskontroll av befintliga diken och trummor visade att:
•
Det krävs justering av dike 1 för att leda dagvattnet från planområdet till de övriga befintliga dikena
•
Det kan krävas viss justering av dike 4 för att leda dagvatten från vägområdet.
•
Trumma 1 med flödeskapacitet på ca 208 l/s begränsar utflödet från kvartersmark och naturområde. Det
innebär att ytterligare fördröjning krävs inom allmän plats för dagvattnet från dessa ytor
Föroreningsanalysen tyder på att föreslagen hantering ger möjlighet till god rening. Men för att förbättra
föroreningssituationen ytterligare rekommenderas att den hårdgjorda ytan inom kvartersmark reduceras. Det
skulle ge upphov till mindre mängd förorenat vatten. Det är viktigt att majoriteten av dagvattnet från området
kan rinna in via djupzonen till våtmarken. Detta innebär att det kan vara en fördel att uppföra byggnader i
den västra kanten, likt skiss som visats i dagvattenutredningen. Dagvatten som uppkommer bakom byggnaden
skulle då sannolikt inte vara lika smutsigt som det vatten som uppkommer på exempelvis parkeringsytor, och
därmed skulle det vara mindre allvarligt om detta dagvatten skulle behöva rinna in i våtmarken längre ner än
vid djupzonen.

Föreslagen dagvattenhantering (Cowi, 2021-04-19)
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Avfall

Avfall ska hanteras i enlighet med Alingsås kommuns avfallsföreskrifter och Avfallsplan för Göteborgsregionen.

El, tele och ﬁber

El-ledningar finns i anslutning till planområdet och området/den nya bebyggelsen kommer att anslutas till
det befintliga ledningsnätet. Planförslaget medger att uppföra tekniska anläggningar inom områdets nordöstra
del, som betecknas med bokstaven E på plankartan. Föreslaget område för tekniska anläggningar är 100
kvadratmeter. Detta möjliggör anläggning av transformatorstation eller liknande när planförslaget genomförs.
Angöring till detta område sker genom Rolfs Kullevägen.

Värme

Kommunen förordar uppvärmning med icke fossila bränslen och gärna i kombination med utnyttjande av
solvärme. Det nya verksamhetsområdet kommer att anslutas till fjärrvärmenätet.

6. Risker och störningar på platsen
Närliggande verksamheter

Söder om planområdet ligger idag en återvinningscentral, Bälinge avfallsanläggning. Anläggningen bedöms
inte påverka kommande exploatering i området.

Farligt gods

Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller andra farliga verksamheter. Området ligger cirka
600 meter från farlig godsled (Stockholmsvägen/gamla E20) och cirka 200 meter från Västra Stambanan. En
riskutredning bedöms inte som nödvändig, eftersom föreslagen markanvändning ligger längre än 150 meter
från en farlig godsled.

Brand

Det allmänna gatunätet säkerställer tillgängligheten till fastigheten. Räddningstjänsten bör kunna parkera sina
fordon inom 50 m från byggnadens angreppspunkt. Vid stora komplexa byggnader så kan detta innebära att
tillgängligheten behöver säkerställas inom fastigheten, runt om byggnaden för att skapa rätt förutsättningar för
en räddningsinsats.
Om räddningstjänsten förväntas bistå vid utrymning behöver särskilda uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon eller bärbara stegutrustning anordnas.
Planens innehåll och utformning innebär att framtida verksamheter inom planområdet kan komma att välja
att använda sprinklers.

Buller

Planförslaget medger verksamheter, industri och kontor. Det finns inga riktvärden för vägtrafikbuller intill
planerad verksamhet, industri och kontor. I avsnitt 7. Konsekvenser, beskrivs detaljplanens bullerpåverkan på
befintliga bostäder.

Vibrationer

Västra Stambanan ligger nordväst om planområdet på cirka 200 meter avstånd. Planförslagets huvudsakliga
användning för kvartersmark är verksamheter och industri. Det finns dock inga riktvärden för vibration i
industrimiljöer.
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7. Konsekvenser
Miljöbedömning

Kommunen har i en undersökning, enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 5-6 §
(2017:955), studerat om aktuell detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid undersökningen
har miljöbedömningsförordningen särskilt beaktats och kommunen har därmed bedömt att en Strategisk
miljöbedömning inte behövs för aktuellt planområde. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Planen medför att marken inom området kommer att i stora delar hårdgöras. De förändringar som planen
medför kommer att innebära en stor ökning i både flöden och föroreningsbelastning om inga åtgärder vidtas.
Den översiktliga dagvattenutredning som tagits fram för planprogrammet bygger på att i princip dagvatten
från kvartersmark omhändertas lokalt inom kvartersmark. Detta ska utredas närmare i en kompletterande
utredning särskild för detaljplanen. Trafiken inom området kommer ökas i viss mån som innebär en ökad
bullernivå för de närliggande bostäderna. Framtagen bullerutredning (Ramboll 2020-12-14) visar att bullersituationen ifrån framtida trafik till verksamhetsområdet klarar gällande krav på intilliggande bostadsbebyggelse. Planen ligger i ett område utpekat som utvecklingsområde för industri i gällande ÖP. Ett planprogram
för detta område tas fram parallellt med framtagande detaljplanen. Frågor om dagvatten, trafik, buller och
geoteknik ska utredas vidare och eventuella åtgärder läggs fram i fortsatt planarbete.

Konsekvenser riksintressen

Planområdet är beläget cirka 200 meter från Västra Stambanan som utgör riksintresse för kommunikation.
På grund av avståndet bedömer kommunen att detta riksintresse inte påverkas av planförslaget. Detaljplanen
bedöms inte heller begränsa möjligheterna till utveckling av Västra Stambanan.
E20/Stockholmsvägen omfattas av riksintresse för kommunikation idag. Byggnation av en ny sträckning för
E20 öster om Alingsås pågår och förväntas bli klar under tiden detaljplanen framtas. Den nuvarande sträckning av E20 i närheten till planområdet övergår till lokalväg med hastigheten 80 km/h, på större delen av
sträckan.

Hållbar utveckling

Utgångspunkt – ÖP:s riktlinjer för hållbar utveckling innefattar bl.a. att säkra en långsiktigt hållbar matförsörjning, vilket bör undvikas att ta åkermark i anspråk för exploatering. Därmed påverkar planförslaget negativt för långsiktigt hållbar matförsörjning. Men utifrån social hållbarhet möjliggör planförslaget fler arbetstillfällen och sker i ett bra kommunikationsläge med relativt nära till kollektivtrafik och goda förutsättningar för
gång- och cykeltrafik när det är utbyggt. Däremot är det svårare att påverka transporternas energianvändning
och miljöbelastning.
Anslutning kommer att ske till kommunal fjärrvärme vars energi till ca 95 % kommer från koldioxidneutralt
biobränsle.

Buller

I närområdet finns det två bostadshus intill Rolfs Kullevägen som delvis kommer påverkas av den ökade
trafiken på grund utav detaljplanen. För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder bör enligt
infrastrukturpropositionen 1996/97:53, och anknytande dokument från myndigheter i normalfallet följande
nivåer underskridas (frifältsvärden):
Utomhus vid fasad - 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå
Uteplats 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå.
En bullerutredning har tagits fram i samband med detaljplanen för att utreda hur planförslaget påverkar
bullerförhållanden för de befintliga bostäderna (Ramboll, 2020-12-14).
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Utredningen utgår från att aktuellt planförslag redan har genomförts i beräkningen av trafikprognosen för
nuläget. Då bullersituationen från Rolfs Kullevägen idag nästan är obefintlig. Trafikmängden har beräknats
för nuläge och år 2040. Beräkningen av bullernivåer visar att ekvivalent bullernivå vid fasader av befintliga
bostäderna understiger riktvärden för buller båda i nuläge och år 2040 (Se kartbilder på sida 19). För bostadshuset som ligger inom Bälinge 9:7 öster om planområdet beräknas ekvivalent bullernivå vara 49 dB(A) för
nuläge respektive 50 dB(A) för år 2040. Dessa är beräknade bullernivåer vid bostadens mest bullerutsatta
fasad. Maximal bullernivå beräknas vara 66 för nuläge och 67 dB(A) för år 2040.
Toresgården som är beläget sydost om planområdet är något mer bullerutsatt då huset ligger närmare till
Stockholmsvägen. Beräknade ekvivalent trafikbullernivå är 53 dB(A) för både nuläge och år 2040. Maximal
bullernivå beräknas vara 69 dB(A) och 70 dB(A) för nuläge respektive år 2040. Att bullernivåerna för 2040 är
lika nivåerna för nuläge kan motiveras med flyttet av E20 österut.

Nuläge ekvivalent

Nuläge maximal

2040 ekvivalent

2040 maximal
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Naturmiljö

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller flora,
fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt
känsligt i kommunens översiktsplan. Däremot påverkar planförslaget för brukningsbar jordbruksmark. Jordbruksmark är en platsbunden resurs, den går inte att flytta och är svår att återskapa. Av detta skäl så skyddas
jordbruksmarken av Miljöbalken. Miljöbalkens (MB) tredje kapitel och fjärde paragraf anger att brukningsvärd jordbruksmark endast i undantagsfall får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar, dessa ska då vara
av väsentligt samhällsintresse. Planförslaget uppfyller undantagsfallen.

Ekosystemtjänster

Föreslagna förändringar bedöms påverka ekosystemtjänster som finns i odlingslandskapet. Bland annat
påverkas ekosystemtjänster som vattenrening och vattenreglering när infiltrationen försämras av att tidigare
jordbruksmark bebyggs och hårdgörs. Andra ekosystemtjänster som försvinner är produktion av livsmedel med
en följd att den lokala livsmedelsförsörjningen reduceras och att värdefulla livsmiljöer för pollinerare och andra
arter beroende av jordbrukslandskapet försvinner.

Kulturmiljö

Planförslaget påverkar till viss del omgivningen gällande odlingslandskapet för Toresgården genom att Rolfs
Kullevägen dras om, söder om Boningshuset och Lillstugan, och att viss del av jordbruksmarken tas i anspråk.
Men att den omgivande kulturmiljön avseende den skogbeklädda kullen med flertal viktiga fornlämningar
bibehålls. Den befintliga gården och skogbeklädda kullen utgör en viktig kulturhistorisk del och bör bevaras i
sitt sammanhang även i framtiden.

Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormer finns bl.a. för kvävedioxid, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft.
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från
industrier, småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. Den nya exploateringen bidrar till en eventuellt allmän
ökning av trafiken vilket påverkar buller och avgaser negativt även utanför planområdet men bedöms inte
påverka nämnvärt (se Buller på sida 22–23). Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids inte på
platsen och de kommer heller inte att överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormen (MKN) för vatten beskriver den vattenkvalitet som vatten ska uppnå vid en viss
tidpunkt. Det övergripande målet är att allt vatten ska vara av god kvalitet år 2015 men senast till år 2027.
Normen anger en miniminivå och ger inte någon automatisk rätt att förorena upp till den angivna nivån.
Miljökvalitetsnormerna för vatten formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör.
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Sådant som kan påverka vattendraget och växt- och
djurliv negativt är förändring av vattenflödet, förändring av botten eller mark och strandzon, försurning och
övergödning. Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet eller
bottensedimentet. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör hemma i våra
ytvatten till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i bland annat
tillverkningsindustrin. Vilken miljökvalitetsnorm som gäller för ett specifikt ytvatten hittar du i VISS http://
www.viss.lansstyrelsen.se/
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Enligt dagvattenutredningen är Bäsjöbäcken områdets huvudsakliga recipient. Bäsjöbäcken ansluter till
Säveån vid Tokebacka efter att ha korsat Stockholmsvägen. I bäcken finns öring vilket gör bäcken känslig för
föroreningar. Vattendraget omfattas av den recipientkontroll som miljöskyddskontoret utför två gånger per år.
Utförda mätningar visar att både kväve- och fosforkoncentrationer har minskat i Bäsjöbäcken under 2000talet. Halterna ses dock som måttliga eller höga och det är därmed önskvärt att halterna minskar ytterligare.
Höjdsättningen av Rolfs Kullevägen innebär att en del av dagvattnet i dagsläget och i framtiden kan behöva
rinna i nordostlig riktning mot recipient Galtaledsbäcken. Denna ansluter till Säveån nordväst om Rolfs kulle.
Varken Bäsjöbäcken eller Galtaledsbäcken är vattenförekomster i Vatteninformationssysten Sverige (VISS).
Närmsta vattenförekomst är Säveån som mynnar i sjön Mjörn. I VISS anges vattenförekomsten SäveånAlingsås centrum till Vårgårda ha måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. MKN är god
ekologisk status till 2021 och god kemisk status (med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar
samt bromerad difenyleter). För den ekologiska statusen är det kvalitetsfaktorn fisk som är utslagsgivande för
bedömningen. Detta beror på att fiskar inte kan vandra naturligt i vattensystemet. Fosforhalten bedöms som
god och är därmed inte ett särskilt problem för Säveån. Den kemiska statusen är ej god på grund av kvicksilver
och kvicksilverföreningar samt bromerad difenyleter. Några andra ämnen finns inte klassade. Sammanfattningsvis kan sägas att föroreningsbelastningen bör minska främst med hänsyn till att vattnet transporteras till
Mjörn. Näringsämnesbelastningen behöver minska i Bäsjöbäcken och med tanke på öring så bör fokus vara
på att inte öka suspenderat material då grumling av vatten försvårar möjligheten att hitta mat och kan förstöra
eventuella lekplatser.
I dagvattenutredningen har föroreningsberäkningar gjorts och påverkan på recipient bedömts. Reningsresultaten tyder på att exploateringen, trots föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen, kan ge viss en ökning
i föroreningsmängd med avseende på kadmium, nickel och benso(a)pyren (BaP). Resultaten ska dock tolkas
med försiktighet då de baseras på schablonhalter. Huvudsakliga källor till kadmium och nickel är bildäck,
galvaniserad plåt och biltvätt. För benso(a)pyren, som är en PAH, är det fordon, trafik och andra
förbränningsprocesser som utgör de främsta källorna (SVU, 2019). Beroende på vilken verksamhet som
kommer etableras inom planområdet kan därmed dessa ämnen minska jämfört med schablonvärdena i StormTac vilket då skulle kunna ge en positiv påverkan på förväntad föroreningsgrad i dagvattnet. Lika så har
beräkningarna för vägområdet baserats på förenklingen att hela ytan utgör väg trots att planen är att ha en
GC-bana och en träd- och möbleringszon vilket innebär att den verkliga föroreningsbelastningen troligen
kommer vara lägre. Beräkningarna utgår från ett relativt hårdgjort område vilket ger större risk för ökning
i föroreningsmängder trots låga halter. Om kvartersmark och även vägområde förses med grönytor kommer
föroreningsmängderna att minska.
För recipienten är det särskilt näringsämnen och suspenderat material som är viktiga att reducera då det skulle
minska problemen med övergödning samt förbättra lekmiljöerna för öring i recipienterna. Med tanke på
att föreslagna lösningar förväntas ge lägre mängder än befintlig situation med avseende på kväve, fosfor och
suspenderat material bör exploateringen kunna leda till en positiv inverkan på recipientens vattenkvalitet.

Konsekvenser för närboende

För närboende kommer en nybyggnation enligt planförslaget innebära en påtaglig förändring gentemot
tidigare. Den huvudsakliga förändringen för de närboende är en förändrad landskapsbild och en förändring
av den invanda vyn. Genomförandet av planen ger även upphov till en viss ökning av trafiken vilket innebär
högre bullernivåer för de närboende.
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8. Planbestämmelser
Förklaring av planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen GATA visar att Rolfs Kullevägen användas för lokaltrafik. Gatan breddas för att klara av en
ökad trafik samt den andel tung trafik som verksamhetsområdet medför. Föreslagen gatubredd möjliggör även
för anläggning av en gång- och cykelväg.
Bestämmelsen NATUR anger natur som markanvändning. Syftet med bestämmelsen är att skapa möjligheten
för anläggning av våtmark och dagvattendamm för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark.
Kvartersmark
Planbestämmelsen E tillåter markanvändning för teknisk anläggning. I ändamålet får privata och offentliga
anläggningar uppföras.
Bokstaven J står för industri. I ändamålet ingår t.ex. produktion, lagring, logistik, partihandel och annan
jämförlig verksamhet. Tekniska anläggningar inryms också i markanvändningen. Personalutrymmen och
kontor, parkering etc. tillåts som komplement till industriverksamheten.
Bokstav K står för kontor. Användningen används för områden för kontor, tjänsteverksamhet och annan
jämförlig verksamhet med liten eller ingen varuhantering. Även komplement till kontorsverksamheten ingår i
användningen.
Bokstav Z står för verksamheter. Användningen är bred och innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter
som har begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för serviceverksamheter, tillverkning, lager och
verkstäder.
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Detaljplanen reglerar byggrätten i kombination av utnyttjandegrad och byggnadshöjd.
Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med prickar. Inom användningsområdet J finns prickmark
på 10 meters bredd längs med andvändningsgränsen mot GATA. Avstånd till grannfastigheter regleras av
placeringsbestämmelse p1 som anger att byggnad ska placeras minst 5 meter från fastighetsgräns.
Inom användningsområdet J är största byggnadsarean 60% av fastighetsarean, vilket betyder hur stor yta på
marken som man får bebyggas. Detta betecknas med bestämmelsen e1.
Höjd på byggnader inom användningsområdet JKZ regleras med högsta nockhöjd som är 20 meter och
betecknas med en rombsymbol.
Bestämmelsen utfartsförbud gäller delar av användningsgränsen mellan J och allmän plats GATA. Syftet är
att undvika angöring till verksamhetsområdet intill den befintliga bostaden, utan angöringen får ske längre
nordvästerut.
Administrativa bestämmelser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområdet. Det innebär att
det är kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.
Genomförandetiden är fem år efter det att detaljplanen fått laga kraft.
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9. Viktiga frågor i efterkommande skeden
Dagvatten
•

•
•
•

•
•

För att klara renings- och fördröjningskravet om 12 mm fördröjning per m² hårdgjord yta behöver 1252
m3 fördröjas inom kvartersmark (t.ex. genom att anlägga en torrdamm, gröna tak och genomsläpplig
beläggning). Kvartersmarkens hårdgjordhet påverkar behovet av fördröjning på kvartersmark och i föreslagen våtmark samt påverkar den totala föroreningsbelastningen. Grönytor och genomsläppliga material
minskar föroreningsmängderna.
Täckdikning/åkerdränering behöver tas hänsyn till eller tas bort.
Grundvattennivån bör undersökas för att säkerställa lämpligt djup på våtmark och andra dagvattenlösningar.
Utformning och justering av diken behöver studeras i detalj:
• Anslutningen mellan våtmark och dike 1
• Anslutning mellan dike 1 och dike 2
• Utformning av vägdiken och hur de kombineras med skelettjordar
• Anslutning mellan vägdike och dike 4 samt eventuell justering av dike 4
• Eventuell justering av befintliga diken i norr för att leda vägdagvatten mot Galtaledsbäcken
• Utformning av skyfallsdiket med hänsyn till slutlig höjdsättning.
Eventuell uppdimensionering av trumma 1 kan ses över i det fortsatta arbetet. Hänsyn bör tas till eventuell
erosionskänslighet i Bäsjöbäcken.
Se föreslagen dagvattenhantering i Dagvattenutredningen (Cowi, 2021-04-19)

Översvämning
•

•
•
•
•

Marken inom kvartersmarken ligger lågt i förhållande till den närmsta omgivningen och riskerar att
översvämmas vid skyfall.
Höjdsättningen av området intill byggnaderna är viktig för att säkerställa att byggnaderna inte översvämmas.
Marken närmast huset ska slutta från byggnaden.
Färdigt golv ska vara minst 0,5 m över marknivån i förbindelsepunkt för VA ledningar. Förbindelsepunkten påverkar därmed också höjdsättningen av huset.
Se föreslagen höjdsättning i Dagvattenutredningen (Cowi, 2021-04-19)

Geoteknik
•

•
•
•

Grundläggningsförutsättningarna inom området är goda, men beroende på byggnadernas placering finns
risk för differenssättningar. Byggnader enligt detaljplanens skisser, bedöms kunna grundläggas med platta
på mark. Vid utbyggnad måste risken för differenssättningar beaktas, eventuellt kan kompensationsgrundläggning eller förbelastning krävas. Kompletterande beräkningar görs vid projektering då laster och
placering är kända.
Organisk jord ska schaktas bort innan grundläggning.
Kompletterande undersökningar bör utföras i projekteringsskede för att säkerställa att de geotekniska
förutsättningarna överensstämmer med de antagna förutsättningarna i det sydligaste ej undersökta området.
I det sydöstra bergområdet finns block som sitter lösa i berget. Block ska skrotas ut med grävmaskin eller
handspett vid byggnation av den ”nya” Rolfs Kullevägen.
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10. Tidigare ställningstaganden
Vision 2040

Alingsås kommun har antagit Vision 2040 som en framtidsbild av vad Alingsås vill vara år 2040. Visionen
lyder:
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”.
För att låta visionen få kraft i hela samhället finns fem fokusområden utpekade, som tydliggör de särskilda
inriktningar där fokus bör ligga för att nå Vision 2040. De utpekade fokusområdena är:
•
Vackra miljöer
•
Livskvalitet
•
Experimentlust
•
Omställning och
•
Tillsammans
Planens syfte att medge industriverksamhet i närheten av Alingsås centrum är i linje med fokusområde experimentlust. Detta fokusområde beskrivs som Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv. Planförslaget förväntas skapa fler arbetstillfällen för kommunens invånare och därmed ger
stöd till social och ekonomisk hållbarhet, som är utpekade mål för fokusområde omställning.

Budget för Alingsås kommun 2021–2023

Budgeten pekar ut färdriktningen för kommunens utveckling. Den innehåller resultat-, balans och kassaflödesbudget för de kommande tre åren och investeringsbudget för de kommande fem.
I budgeten presenteras prioriterade mål med Vision 2040 som ledstjärna. Målen är övergripande och omfattar
hela kommunen. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för att nå de politiska ambitionerna. De mål som berör detaljplaneringen är:
•
•
•
•

Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv
I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling
Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
Alingsås ska utvecklas genom ett hållbart samhällsbyggande med bevarad natur och kulturmiljö

Tillväxtprogram 2021-2030

Tillväxtprogrammet med tillhörande övergripande finansieringsplan visar på vilka möjligheter det finns i
Alingsås kommun samt hur Alingsås kommun skulle kunna utvecklas de kommande tio åren. Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens budget och övrig samhällsplanering. Programmet ska ge underlag till
de expansionsinvesteringar som planeras och peka ut särskilda utvecklingsprojekt men ersätter inte beslut för
enskilda projekt.
Huvudinriktningen för utvecklingen inom de kommande tio åren utgår bl.a. från att:
•
•
•
•

30

Minst 1 000 bostäder ska skapas inom Tillväxtprogrammets 10-årsperiod.
Valfrihet i boendeform och kostnadsnivå ska finnas
Infrastruktur i form av vatten- och avloppsledningar, vägar och kollektivtrafik behöver byggas för att
möta framtida behov
Mark för verksamheter ska göras tillgänglig.
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De områden som tillväxtprogrammet pekar ut som de områden som ska utvecklas inom programmets tioårsperiod är:
•
Södra och Norra Stadsskogen
•
Sollebrunn
•
Krangatans förlängning
•
Mjörnstranden
•
Verksamhetsområde Norr och Norra länken
Planområdet ingår i Verksamhetsområde Norr som planeras för skiftande verksamheter i syfte att tillföra
attraktionskrafter och fler arbetstillfällen till kommunen. Inriktningen för området är främst industri och
logistik med inslag av handel, kontor och service. Verksamhetsområde Norr bedöms med sitt geografiska läge
intill E20 vara attraktivt för företag och verksamheter som vill etablera sig i kommunen. För Verksamhetsområde Norr är utgångspunkten att området ska fungera även utan att Norra länken byggs. Den bärande
infrastrukturen blir nuvarande E20. När en ny motorväg tas i bruk omvandlas denna till en regional väg och
kopplas till Bälingemotet, med en ny koppling i närheten av Bälinge återvinningscentral.

Policy för hållbar utveckling i Alingsås

I september 2019 antog kommunfullmäktige en policy för hållbar utveckling i Alingsås. Policyn beskriver hur
Alingsås kommunkoncern ska arbeta för att hela kommunen ska utvecklas hållbart i linje med Agenda 2030
och de globala hållbarhetsmålen. Policyn ska verka styrande i planering, budgetering, upphandling, uppföljning och genomförande av kommunens verksamhet. Det lokala arbetet för att förverkliga intentionerna i
Agenda 2030 är även ett steg på vägen mot att uppnå Alingsås Vision 2040. I policyn anges fem principer som
stöd för hur vi ska arbeta;
•
Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar
riktning ska väljas i första hand.
•
Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även utanför kommunens gränser
ska vägas in.
•
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.
•
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.
•
Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.

Naturvårdsprogram

Planområdet omfattas inte av områden som är utpekade i naturvårdprogram för Alingsås kommun.

11. Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. Huvudmannaskapet innebär ansvar för utbyggnad och framtida
drift och underhåll av allmän plats.
Ansvarsfördelning
Exploatören projekterar, utför och bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark. Alingsås kommun projekterar, utför och bekostar samtliga åtgärder inom allmän platsmark.

Bälinge 6:16
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Avtal
Kvartersmarken inom områden har markanvisats till exploatören, markanvisningsavtalet innebär att exploatören har ensamrätt att förhandla om marken. När detaljplanen vunnit laga kraft överlåts fastigheten till
exploatören genom ett marköverlåtelseavtal. Marköverlåtelseavtalet reglerar överlåtelse av fastigheten samt att
kommunen ansvarar för utbyggnad av allmänna anläggningar och de kostnader som uppstår i samband med
utbyggnaden. Kommunen bekostar och bygger ut allmänna Va-anläggningar och avtalet reglerar att exploatören erlägger anslutningsavgift i samband med anslutning till det kommunala Va-nätet. Avtalet reglerar också
att kommunen ansvarar för att ansöka om fastighetsbildning och står för avstyckningskostnaden.

Fastighetsrättsliga frågor
Allmän plats
Allmän platsmark i detaljplanen är inom den kommunala fastigheten Alingsås Bälinge 6:16 samt inom
samfälld fastighet för väg. Kommunen kommer i och med huvudmannaskapet ta över drift och underhåll samt
bygga ut delar av den enskilda vägen som finns inom planområdet.
Kvartersmark
Kvartersmarken i detaljplanen är inom den kommunala fastigheten Alingsås Bälinge 6:16.
Marköverlåtelse
Del av Alingsås Bälinge 6:16 överlåts till exploatören för byggnation av lager och logistikbyggnad. Alingsås
kommun kommer att förvärva delar av den befintliga vägsamfälligheten.
Fastighetsbildning
Kvartersmarken inom planen avsedd för industriändamål kommer att avstyckas och delar av vägsamfälligheten
kommer att överföras till kommunens fastighet genom fastighetsreglering. Alingsås kommun ansvarar för att
ansöka om fastighetsbildningen.
Servitut
Det befintliga servitutet för avlopp till förmån för fastigheten Bälinge 9:7 belastande Bälinge 6:16 kommer att
lösas in. Ny anslutning kommer att ske till kommunalt VA. Kommunen ersätter fastighetsägaren till Bälinge
9:7 för upphävandet av servitutet genom att erbjuda anslutning till kommunalt avlopp utan avgift.

Ekonomiska frågor
Exploateringsanläggningar
Allmänna anläggningar som behöver byggas för att genomföra planen är gata, dagvattenanläggning och gångoch cykelväg.
Allmänna anläggningar
Kommunen bekostar utbyggnaden och den framtida driften av de allmänna anläggningar som krävs för
planens genomförande.
Anläggningar på kvartersmark
Exploatören bekostar samtliga anläggningar inom kvartersmark.
Intäkter
Kommunen får en intäkt vid försäljning av fastigheten.
VA-ledningar
Kommunen bygger ut samtliga allmänna va-ledningar fram till anslutningspunkt vid fastighetsgräns. Kostnaderna täcks av anslutningsavgifter enligt gällande taxa.
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Fjärrvärme, el och ﬁber
Alingsås energi ansvarar för utbyggnad av anläggningar för fjärrvärme, el-ledningar samt fiberanslutningar.
Kostnaderna täcks av anslutningsavgifter enligt gällande taxa.
Fastighetsbildning
Alingsås kommun ansvarar för de kostnader som uppstår i samband med fastighetsbildning.

Tekniska frågor

Följande utgör underlag för detaljplanen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bullerutredning (Ramboll 2020-12-14).
Dagvattenutredning, detaljplan (Cowi, 2021-04-19)
Dagvattenutredning, planprogram (Cowi, 2020-06-18)
PM Geoteknik och bergteknik, detaljplan (Cowi, 2021-04-19)
MUR Geoteknik och bergteknik, detaljplan (Cowi, 2021-03-12)
PM Geoteknik, planprogram (Cowi, 2020-06-18)
MUR Geoteknik, planprogram (Cowi, 20-06-18)
Kulturhistorisk utvärdering Toresgården (Annika Kaas, Alingsås Kommun)
Arkeologisk utredning steg 1 i Bälinge och i Rödene (Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för
kulturutveckling, 2020)
Lokaliseringsutredning jordbruksmark (Alingsås kommun, 2021-04-09)
Naturvärdesinventering, planprogram, Verksamhetsområde Norr (Calluna, 2019-12-05)
PM Kapacitetsanalys korsning (Ramboll, 20-08-10)
Slutredovisning arkeologisk undersökning, steg 2 (Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling, 2021-03-08)

De geotekniska undersökningar som gjorts är tillräckliga för överväganden i plansammanhang. Inför detaljprojektering av kvartersmarken (husgrundläggning, uppfyllnader m.m.) erfordras ytterligare undersökningar.
Beﬁntliga El-, teleledningar mm
Alingsås Energi Nät, Telia samt övriga nätägare ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas som påverkar
deras anläggningar. Minst fyra månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Telias anläggningar önskar
Telia AB att beställning har inkommit på eventuell undanflyttning. Kostnader för omläggningar belastar
exploatörer (vid ändringar av allmän plats kan detta vara reglerat i avtal mellan kommunen och respektive
ledningshavare).
Massbalans
En massbalans ska eftersträvas för planområdet. Exploatör och entreprenör ansvarar för omhändertagande
samt att bygglov söks för tillfällig lagring av massor för omfördelning inom området.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit laga kraft.

PBL-version

Detaljplanen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Handläggning

Planprövningen sker med utökat förfarande eftersom förslaget är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse. Skillnaden mot standardförfarandet är att en kungörelse görs innan planarbetet inleds

Bälinge 6:16
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med ett samråd och att en samrådsredogörelse upprättas efter samrådet där samtliga skriftliga synpunkter
redovisas. Efter granskningsskedet har ett granskningsutlåtande upprättats och därefter antas planen av
kommunfullmäktige.

Planavgift

Kostnader för upprättande av detaljplanen ska regleras i ett plankostnadsavtal mellan exploatören och Alingsås
kommun. Exploatören svarar för samtliga kostnader i framtagande av detaljplanen. I och med detta kommer
kommunen inte att ta ut planavgifter i samband med bygglov.

Medverkande

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.
Plankonsulter har varit Ramboll genom Saeed Ebrahimabadi och Sara Duvelid. Handläggare från Alingsås
kommun har varit Kristine Bayard.
Förslaget till genomförande har tagits fram av Simon Stefansson, exploateringsavdelningen.

Planenheten
Kristine Bayard
Planarkitekt

34

Cecilia Sjölin
Planchef
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Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Sveagatan 12, 441 81 Alingsås
TFN 0322-61 60 00 (växel)E-POST samhallsbyggnad@alingsas.se
 webbplats alingsas.se
BESÖKSADRESS
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Svar på interpellation till
kommunstyrelsens
ordförande gällande
kommunens skogsinnehav Britt-Marie Kuylenstierna
(MP)
7
2021.274 KS
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Svar på interpellation

De huvudsakliga målsättningarna med kommunens skogsinnehav är att tillhandahålla mark
för framtida exploatering och att bevara och utveckla den tätortsnära skogen för rekreation
och friluftsliv. Skogen är också viktig ur ett ekosystemtjänstperspektiv. Kommunens skogar
sköts enligt de upprättade skötselplaner som finns och efter skogsbruksplan som är
certifierad enligt FSC. Det finns idag inget avkastningskrav även om ett visst uttag görs från
skogen i samband med skogsbruksåtgärder som gallring, oftast naturvårdshuggnignar i
tätortsnära skogar samt avverkning inför exploatering. Överlag är tillgängligheten bra till
skogsområdena. De gröna kilarna går långt in i staden vilket gör att de flesta alingsåsarna
har nära till ett skogsområde. Tillgänglighet i skogen varierar mycket beroende på terräng
och hur man brukar området.

Alingsås 2021-06-14

Daniel Filipsson (m)
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-05-26

§ 99 2021.274 KS

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande kommunens
skogsinnehav - Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Ärendebeskrivning
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) lämnar en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
gällande kommunens skogsinnehav med följande frågor:
- Vilken målsättning har kommunen med sitt skogsinnehav?
- Hur sköter kommunen sin skog idag?
- Finns det avkastningskrav från eventuellt skogsbruk i skogsområdena?
- Hur ser tillgängligheten till skogsområdena ut för kommuninvånarna?

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Interpellationen lämnas till kommunstyrelsens ordförande för besvarande på
nästa kommunfullmäktigesammanträde.
Expedieras till
KSO

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida102
1 avav1130

2021-05-09

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson

Skogen är en viktig resurs ur ett klimat- och rekreationsperspektiv. Den bidrar till att sänka
koldioxidhalten i atmosfären, den bidrar till människors välbefinnande och den ger utrymme
för biologisk mångfald. Alingsås kommun äger enligt uppgift 646 hektar skogsmark, varav
större delen av marken är belägen i närheten av kommunens tätorter.
-

Vilken målsättning har kommunen med sitt skogsinnehav?

-

Hur sköter kommunen sin skog idag?

-

Finns det avkastningskrav från eventuellt skogsbruk i skogsområdena?

-

Hur ser tillgängligheten till skogsområdena ut för kommuninvånarna?

Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Kommunfullmäktigeledamot

Sida 103 av 130

NY Motion om att inte tillåta
marknadshyror i
allmännyttan - Martin
Lindberg (V) och Karin Berg
(V)
8
2021.360 KS
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige
2021-06-10

Inga marknadshyror i allmännyttan!
Regeringen förbereder just nu en kraftig försämring för landets hyresgäster. Genom att införa
marknadshyror i nybyggnation kommer priserna på bostäder att öka drastiskt. På kort sikt
gäller det endast i nybyggnation men vi vet av erfarenhet från andra länder att det
oundvikligen följs av marknadshyror på hela bostadsmarknaden.
Vänsterpartiet ser med stor oro på denna utveckling då det kommer drabba många av
kommunens invånare hårt. Att använda sig av marknadshyror kan dock aldrig bli ett tvång för
en fastighetsägare. Därför borde vår kommun redan nu fatta beslut om att marknadshyror inte
ska tillämpas i vårt allmännyttiga bostadsbolag.
Bostadsmarknaden är föränderlig och om en ny lagstiftning är på väg fram så kommer
aktörerna på marknaden att börja planera utifrån dessa nya förutsättningar. Därför så måste
nyproduktion i allmännyttan baseras på nuvarande modell för hyressättning.
Vänsterpartiet menar att det är viktigt att kommunen tydliggör i ägardirektivet till
Alingsåshem att oavsett vad som händer med lagstiftningen när det gäller hyressättningen så
ska nuvarande system för hyressättning behållas.
Vänsterpartiet yrkar att kommunen reviderar ägardirektiven för Alingsåshem genom att
skriva in att marknadshyror inte ska gälla som hyressättningsprincip oavsett om
lagstiftningen förändras eller ej.

Martin Lindberg (v)

Karin Berg (v)
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Val av ny ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden
efter Karl-Johan Karlsson
(C) från och med den 1
augusti 2021
24
2021.378 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-06-15
Anci Eyoum
616130
2021.378 KS

Kommunstyrelsen

Val av ny ordförande i samhällsbyggnadsnämnden efter
Karl-Johan Karlsson (C) från och med den 1 augusti 2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige utsåg den 21 november 2018, § 195 Karl-Johan Karlsson (C) till ledamot
och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för tiden fram till och med den 31 december
2022.
Karl-Johan Karlsson har till kommunfullmäktige den 13 juni 2021 lämnat in avsägelse av sitt
uppdrag som ledamot och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden att gälla från och med
den 1 augusti 2021.
Valberedningen har att till kommunfullmäktige lämna förslag på ny ordförande i
samhällsbyggnadsnämnden.
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Valberedningen förslag till kommunfullmäktige för beslut:
NN utses till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för tiden från och med den 1 augusti
2021 fram till och med den 31 december 2022.
Beslutet ska skickas till
K-J Karlsson. SBN, Klk-kansli, Klk-lön

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anci Eyoum
Kommunsekreterare

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-15
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Socialnämnden
Protokoll
2021-05-19

§ 33 2021.023 SN

Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2021
Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska kvartalsvis rapportera till kommunfullmäktige, till de revisorer som avses
i 3 kap. 8 § kommunallagen samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 fh §§ socialtjänstlagen (SoL) om
1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet
2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för
avbrottet.
3. Gynnande beslut som har verkställts (gäller endast revisorer och IVO)
Rapporteringen till IVO sker som individrapporter med sekretessbelagda uppgifter enligt en
nationellt fastställd standard.
I Alingsås gäller socialnämndens rapporteringsskyldighet för individ- och familjeomsorgen
(se bilaga).
Arbetsutskottet har den 28 april 2021, § 137 behandlat ärendet.

Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden noterar rapporteringen till IVO för kvartal 1 2021 och översänder rapporten
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida109
1 avav1130

Sammanställning ej verkställda gynnande beslut
Alingsås kommun - socialnämnden

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från dagen för avbrottet
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2021-04-09
Gunvi Sultan
0322-61 66 89
2021.023 SN

Socialnämnden

Ej verkställda beslut, kvartal 1 2021
Rapporteringstillfälle
2021-04-09
1. Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslut
Beslutsdatum

Typ av beslut

2020-06-03

Bostad med särskild
service

Skäl till att beslutet ännu
ej verkställts
Tackat nej till erbjudande

Lagrum
4.1 § SoL

2. Gynnande beslut som avbrutits och ej verkställts inom tre månader från
dagen för avbrottet
Beslutsdatum

Typ av beslut

Skäl till att beslutet ännu
ej verkställts

Lagrum

3. Beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt och som nu verkställts
eller avslutats
Beslutsdatum

Typ av beslut

Datum för verkställighet,
avslut

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se

Sida 112 av 130

Lagrum

Missiv

KOMMUNREVISIONEN

Till kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden
samt miljöskyddsnämnden för yttrande.
Till kommunfullmäktige för kännedom.

Granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade område.
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten.
Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande
frågeställningar:
-

Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att
genomföra?

Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 12 juni 2021.

Granskningsrapport bifogas denna skrivelse.

Anita Andersson
Revisionens ordförande

Lennart Mattsson
Vice ordförande
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1

Sammanfattning
Vi har av Alingsås kommuns revisorer fått i uppdrag att granska efterlevnaden av
rutiner avseende offentlighetsprincipen.
Offentlighetsprincipen är en central del i den svenska rättsordningen. Det innebär att
allmänheten har rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas
verksamheter. För den demokratiska processen är det bl.a. betydelsefullt att det finns
fungerande system, rutiner och riktlinjer för hanteringen av inkomna handlingar till
kommunen. I enlighet med tryckfrihetsförordningen skall myndigheter ha en god
offentlighetsstruktur, vilket innebär att kommunerna skall bl.a. hantera, registrera och
förvara sina handlingar så att allmänhetens insyn kan garanteras.
Sammanfattningsvis kan konstateras att efterlevnaden av offentlighetsprincipen ligger
på en tillfredställande nivå inom de granskade nämnderna (kommunstyrelsen,
miljöskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden). Det finns dock behov av att
stärka och systematisera det interna kontrollarbetet för att säkerställa efterlevnaden av
offentlighetsprincipen och därtill upprättade riktlinjer/rutiner.
Vidare finns det behov att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer vad
gäller teoretiska kunskaper kopplat till offentlighetsprincipen. I arbetet att utbilda och
kompetensutveckla personal bör det även säkerställas att berörd personal har
kännedom och förståelse av de riktlinjer och rutiner som berör området.
Mot bakgrund av våra iakttagelser samt vår analys lämnas följande rekommendationer:
Rekommendationerna avser samtliga nämnder i de fall specifik nämnd inte anges.

— Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att samtliga berörda med-

arbetare har kännedom och förståelse för de centrala riktlinjer som upprättas för
efterlevnad av offentlighetsprincipen. Detta i syfte att skapa en enhetlig
kunskapsnivå och samsyn i kommunens förvaltningar samt för att kunna säkerställa
en hög och homogen servicegrad gentemot medborgarna, oaktat vilken nämnd
medborgarna vänder sig till.

— Vår bedömning är att det finns en medvetenhet och insikt bland den intervjuade

personalen vad gäller efterlevnad av offentlighetsprincipen. Dock saknas ett
systematiskt dokumenterat internkontrollarbete med sikte på hantering av allmänna
handlingar. Hanteringar av allmänna handlingar och efterlevnad av befintliga rutiner
samt ajourhållande av rutinerna är en återkommande risk, där vi rekommenderar att
ett kontrollmål tillförs de årliga internkontrollplanerna.

— Det finns ett behov av att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer
vad gäller teoretiska kunskaper kopplat till offentlighetsprincipen. Detta i syfte att
uppnå en enhetlig kunskapsnivå.

— Vi rekommenderar att en mottagningsbekräftelse skickas i de fall begäran om
utlämning av handlingar inkommer mailledes. Detta i syfte att säkerställa att
avsändarens begäran har mottagits av aktuellt nämnd.
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— Angivande av namnuppgifter vid korrespondens med kommuninvårnarna och andra
intressenter är en grundläggande utgångspunkt och bör beaktas av registratorer i
kommunstyrelsen och miljöskyddsnämnden.
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2

Inledning
Vi har av Alingsås kommuns revisorer fått i uppdrag att granska eferlevnaden av rutiner
avseende offentlighetsprincipen.
Offentlighetsprincipen är en central del i den svenska rättsordningen. Det innebär att
allmänheten har rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas
verksamheter. För den demokratiska processen är det bl.a. betydelsefullt att det finns
fungerande system, rutiner och riktlinjer för hanteringen av inkomna handlingar till
kommunen. I enlighet med tryckfrihetsförordningen skall myndigheter ha en god
offentlighetsstruktur, vilket innebär att kommunerna skall bl.a. hantera, registrera och
förvara sina handlingar så att allmänhetens insyn kan garanteras.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet har varit att granska efterlevnaden av offentlighetsprincipen. Följande har
rapporten avsett besvara:
-

Finns kommunövergripande styrdokument för hantering av allmänna
handlingar?
Är styrdokumenten aktuella?
Säkerställer rutinerna allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar i
enlighet med gällande lagstiftning?
Efterlevs befintliga rutiner?
Finns kännedom bland berörd personal om efterfrågeförbud?
Sker utlämning av handlingar på ett effektivt och skyndsamt sätt?
Efterlever berörd personal reglerna om efterfrågeförbud i samband med
utlämning av handlingar?
Finns rutiner och riktlinjer avseende registrering/diarieföring?
Finns ett systematisk samt dokumenterat internkontrollarbete som säkerställer
efterlevnaden av rutinerna avseende offentlighetsprincipen?

-

Finns något/några kontrollmål i de årliga internkontrollplanerna som berör
hantering av allmänna handlingar?

-

Har berörd personal tillräckliga kunskaper för att säkerställa att
offentlighetslagstiftningen efterlevs?

Granskningen avser kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt miljöskyddsnämnden.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)
— Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:40)
4
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— Interna regelverk, policyer och riktlinjer

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom studium och genomgång av relevanta
styrdokument och beslutsunderlag. Likaså har en revisionsenkät gått ut till berörda
nämnder.
Stickprovskontroller har genomförts, där ett blandat urval av ärenden har begärts ut i
syfte att skapa en spridning. Begäran har genomförts utan någon synlig koppling till
kommunrevisionen och aktuell granskning. Detta i syfte att möjliggöra att utlämningsporcessen kan ske på objektiva grunder.
Intervjuer och avstämningar har genomförts med nämndsordförande i kommunstyrelsen, miljöskyddsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Vidare har intervjuer
och avstämningar genomfört med stabschefen inom kommunstyrelen, enhetschef
samhällsbyggnadsnämnden samt med de tre nämndernas nämndsstrateg/
nämndsekreterare/registrator/administratör genomförts.
Följande dokument har granskats:
-

Registrering av allmänna handlingar, ärenderegistrering

-

Rutin för utlämnande av allmänna handlingar för Alingsås kommun

-

Lathund Platina, för registratorer

-

IT- och informationssäkerhet: Instruktion för användare

-

Arkiv- och kanslihandbok: Postöppning

-

Rutin för hantering av telefon och e-postbrevlådor under semestrar och
ledigheter

-

Rutin för utlämnande av e-post

-

Granskade nämnders internkontrollplaner 2017-2021

-

Ärendehandbok för Kommunledningskontoret

-

Rutiner för registrering av ärenden m.m., Miljöskyddskontoret

-

Riktlinje för service och bemötande i Alingsås kommun (utkast)

Rapporten har faktakontrollerats av stabschef kommunledningskontoret samt
förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden och miljöskyddsnämnden.
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3

Nationell lagstiftning
Offentlighetsprincipen är en central del i den svenska rättsordningen. Det innebär att
allmänheten har rätt till insyn och tillgång till information om statens och kommunernas
verksamheter. För den demokratiska processen är det bl.a. betydelsefullt att det finns
fungerande system, rutiner och riktlinjer för hanteringen av allmänna handlingar.
Rätten till insyn framgår av tryckfrihetsförordningens 2 kap, 1 § enligt följande:
Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk
medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar.

Med handling avses i tryckfrihetsförordningen en framställning i skrift eller bild samt en
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av
tekniskt hjälpmedel (TF, 2 kap 3 §).
Enligt tryckfrihetsförordningen krävs följande uppfyllda kriterier för att en handling ska
anses som allmän. Dels ska handlingen förvaras hos myndigheten, dels ska den vara
inkommen till eller upprättad hos myndigheten (TF 2 kap. 6-7 §).

4

Resultat av granskningen

4.1

Kommunövergripande styrdokument

4.1.1

Iakttagelser
Vi har delgivits följande centrala styrdokument avseende hantering av allmänna
handlingar i Alingsås kommun:
-

Registrering av allmänna handlingar, ärenderegistrering

-

Rutin för utlämnande av allmänna handlingar för Alingsås kommun

-

Lathund Platina, för registratorer

-

IT- och informationssäkerhet: Instruktion för användare

-

Arkiv- och kanslihandbok: Postöppning

-

Rutin för hantering av telefon och e-postbrevlådor under semestrar och
ledigheter

-

Riktlinje för service och bemötande i Alingsås kommun

Flera av de ovan listade styrdokumentet ingår i kommunens Arkiv- och kanslihandbok.
Arkiv- och kanslihandboken är upprättad av Kommunledningskontoret. I ”Registrering
av allmänna handlingar, ärenderegistrering” definieras bl.a. begrepp såsom diarieplan,
sekretess, diarieföring och systematisk förvaring.
Av rutinen framgår även vad som ska stå i diariet, vilka registreringsmetoder som finns
och vilken metod som bör väljas vid vilka tillfällen. I rutinen hänvisas till
sekretesslagens 15 kapitel för bestämmelser om registrering av allmänna handlingar.
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En allmän handling som inkommit eller upprättats ska registreras utan tidfördröjning. I
rutinen uppges att undantag får göras när handlingarna är av liten vikt för
verksamheten. Det är även av vikt att upprättade handlingar registreras. En handling
bedöms vara upprättad när den är expedierad, tillhör ärende som är slutfört eller när
den har justerats eller på något annat sätt färdigställts.
I ”Rutin för utlämnande av allmänna handlingar för Alingsås kommun”, antagen av
kommundirektör 2018-12-10, framgår det förfaringssätt som ska följas vid handläggning av en enskild begäran om utlämnande av allmänna handlingar. Rutinen gäller
för kommunens samtliga förvaltningar, bolag och förbund. Även denna rutin definierar
relevanta begrepp och steg i processen för utlämnande av allmänna handlingar.
Genomgående i rutinen behandlas allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar.
Enligt intervjuade presenteras rutinen för nyanställda och vid någon enskild arbetsplatsträff. Detta uppges dock inte ske på något konsekvent sätt.
”Lathund, Platina” är en rutin för kommunens registratorer och beskriver hur handlingar
ska registreras, diarieföras och remisshanteras. Därefter beskrivs även valmöjligheterna för diarieförd handling, t.ex. publicering, makulering av handling m.m. samt hur
ett ärende ska avslutas.
I kommunens instruktion för IT- och informationssäkerhet beskrivs bl.a. informationssäkerhet och lagring av handlingar, riktlinjer för e-post och SMS. Vidare
redogörs för att den enskilda medarbetare ska:
-

Ha kännedom om IT- och informationssäkerhet rörande den egna arbetsplatsen
och de IT-system som medarbetaren använder,

-

Ansvara för informationens riktighet och att känslig information alltid skyddas
mot obehörig insyn,

-

Att vid brister i skydd av känslig information, meddela Helpdesk eller
systemförvaltaren,

-

Meddela brister och fel i IT-säkerhetsrutinerna till Helpdesk,

-

Känna till hur e-post och Internet ska användas på ett säkert och korrekt sätt,
samt

-

Känna till och följa de säkerhetsföreskrifter och lagar, såsom dataskyddslagen,
som gäller för medarbetarens verksamhet.

I den kommunövergripande rutinen för postöppning beskrivs rutiner för postöppning,
registrering, personadresserad post, fullmakt för postöppning, post till förtroendevalda,
oadresserade nyhetsbrev, kursinbjudningar och reklam samt svarsmeddelanden. I
rutinen framgår att ”Enskilda, företag och organisationer som skickar brev till
kommunen skall omgående få ett svarsmeddelande om att brevet har tagits emot.”.
Rutinen är en del av kommunens arkiv- och kanslihandbok.
Rutinen för hantering av telefon och e-postbrevlådor under semestrar och ledigheter
beskriver att utgångspunkten är att all inkommen e-post bör öppnas varje vardag, men
att det är upp till respektive förvaltning att bestämma utifrån vilket tillvägagångssätt
7
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som e-posten ska hanteras. Rutinen är en del av kommunens arkiv- och kanslihandbok.
Vid granskningstillfället har vi tagit del av ett utkast för ”Riktlinje för service och
bemötande”. Kommunjuristen är dokumentansvarig och beslutande instans är
Kommunledningskontorets stabschef. Riktlinjen syftar till att konkretisera hur Alingsås
kommun ska leva upp till förvaltningslagen (2017:900) och dess krav på service och
bemötande gentemot enskilda, både fysiska och juridiska personer. I utkastet beskrivs
bl.a. att kontakter med enskilda ska vara smidiga och enkla, att frågor ska besvaras
utan dröjsmål, att kommunen ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och
informera allmänheten om hur och när sådana kontakter kan tas.
I våra intervjuer framkommer att det finns förbättringspotential kopplat till hur centralt
upprättade styrdokument och riktlinjer sprids till kommunens fackförvaltningar.
Uppföljning av nämndernas efterlevnad av offentlighetsprincipen har bl.a. skett i form
av utbildning om offentlighetspricnipen i nämndsekreterargruppen. Vidare tillhandahålls
webbdiarium för samtliga nämnder. Dock beskriver intervjuade att ingen samordnad
och återkommande uppföljning sker.

4.1.2

Kommentarer och bedömning
Ett av syftena med en myndighets registrering av allmänna handlingar är att underlätta
för medborgarna att tillämpa offentlighetsprincipen. Även om grunderna för registrering
regleras i lagstiftningen, är det till stor del myndighetens eget ansvar att skapa rutiner.
Rutiner som uppfyller lagens krav, som är väl förankrade i verksamheten och som alla
inom myndigheten känner till, skapar förutsättningar för en funktionell och effektiv
hantering av allmänna handlingar.
Likt flera kommuner i Sverige, har Alingsås kommun valt att skapa en specifik riktlinje
som behandlar utlämning av handling. Vi bedömer att detta förtydligar processen samt
underlättar för verksamheterna vid begäran av utlämning av allmänna handlingar.
Samtidigt lyfter intervjuade att det finns förbättringspotential kopplat till hur kommunövergripande rutiner och riktlinjer sprids till fackförvaltningarna. Vi bedömer därför att
kommunstyrelsen ska säkerställa att samtliga berörda medarbetare har kännedom och
förståelse för de centrala riktlinjer som upprättas inom området.
Av utkastet till rutin för service och bemötande framgår att respektive chef ansvarar för
att medarbetare som hanterar handlingar har relevant kunskap om tryckfrihetsförordningen och offentlihgets- och sekretesslagen, i synnerhet inom området allmänna
handlingar.
I och med ”Registrering av allmänna handlingar, ärenderegistrering” bedömer vi att det
finns tillfredsställande kommunövergripande rutiner för registrering av handlingar.
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4.2

Nämndernas arbete och rutiner avseende offentlighetsprincipen

4.2.1

Iakttagelser
Kommunstyrelsen
Vi har vid granskningstillfället tagit del av följande styrdokument avseende
Kommunstyrelsens hantering av allmänna handlingar:
-

Ärendehandbok för Kommunledningskontoret

-

Rutin för utlämnande av e-post

Ärendehandboken berör frågan kring rutiner/lathundar/vägledningar avseede utlämning
av allmänna handlingar och hänvisar till ”Rutin för utlämnande av allmänna handlingar”.
I rutinen för utlämnande av e-post, beslutad av Kommunstyrelsens stabschef 2020-0429, redogörs respektive steg som ska vidtas när någon begär att få ta del av allmänna
handlingar i form av e-post för politiker i, och anställda under, Kommunstyrelsen. För
övriga nämnder handläggs begäran av respektive nämnd, som själva kontaktar ITavdelningen. I rutinen hänvisas till ”Rutin för utlämnande av allmänna handlingar”.
Som en del av granskningen har vi även genomfört en enkätundersökning riktad till
granskade nämnder. Enkätundersökningen visar att de vanligaste kanalerna för
medborgare att söka information inom styrelsens verksamhetsområden är hemsidan
och växeln. Baserat på en undersökning som genomfördes 2017 upplevs hemsidan av
medborgare som rörig med för mycket information, utdaterad information samt att det
är svårt att få relevanta sökträffar. Kommunen lanserade dock en ny hemsida under
våren 2020.
Under perioden 2017-2018 inkom klagomål gällande service, bemötande, tidsperspektiv och tillgänglighet i samband med begäran om utlämning av allmänna handlingar.
Mot bakgrund av inkomna klagomål beställdes en genomlysning av rutiner för
utlämnande av handlingar där service, bemötande och tillgänglighet berördes.
Genomlysningen färdigställdes i februari 2019. Anslutande till detta beskriver kommunstyrelsens registratorer att följande är utvecklingsområden:
-kunskap om skyndsamhetskravet vid begäran om allmän handling samt
-medvetenhet kring förväntad servicegrad och att samtliga medarbetare har samma
bild.
Av enkätundersökningen framgår att registrator/arkivarie, med stöd av
kommunjurist, genomför sekretessbedömningar vid behov vid utlämning av
allmänna handlingar. Kommunjurist fattar beslut om avslag på begäran.
Efterlevnad av offentlighetsprincipen/hantering av allmänna handlingar har inte
upptagits som kontrollmål i nämndens interkontrollplanerna under perioden 20172019. Vi noterar vid granskningstillfället att kommunstyrelsen i sin internkontrollplan för
2020 hade ett kontrollmål avseende dokumenthanteringsplan. I internkontrollplanen för
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2021 återfinns inga kontrollmål avseende offentlighetsprincipen/hantering av allmänna
handlingar.
Enligt de som deltagit i enkätundersökning från kommunstyrelsen finns det behov av
utbildning/kompetensutveckling för berörd personal. Vid tillfället för enkätundersökningen erbjöds alla nya chefer utbildning kring offentlighetslagstiftningen, men inte
handläggare.
Vid våra intervjuer framkommer att det inom kommunledningskontoret finns ambitioner
om att identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov i samtliga förvaltningar. Dessa
ambitioner har dock förskjutits till följd av Covid-19.
Miljöskyddsnämnden
Vi har vid granskningstillfället tagit del av följande styrdokument avseende
Miljöskyddsnämndens hantering av allmänna handlingar:
-

Rutiner för registrering av ärenden m.m., godkända av dåvarande
förvaltningschef Miljöskyddskontoret 2015-10-28.

Enligt genomförd enkätundersökning är de vanligaste kanalerna för medborgare att
söka information inom nämndens verksamhetsområden hemsidan och per telefon.
Nämnden har tidigare mottagit återkommande synpunkter att hemsidan tidigare varit
svårnavigerad och att användarer upplevt svårigheter att få relevanta sökträffar.
Förvaltningen följer den centralt framtagna riktlinjen ”Rutin för utlämnande av allmänna
handlingar” och har inte tagit fram egna rutiner/lathundar/vägledningar avseende
utlämning av allmänna handlingar.
Förvaltningen har under 2017, 2018 och 2019 inte mottagit klagomål gällande service,
bemötande, tidsperspektiv och tillgänglighet i samband med begäran om utlämning av
allmänna handlingar.
I genomförd enkätundersökning uppger svarande att det finns förbättrings-/utvecklingsområden avseende utlämning av allmänna handlingar. Svarande föreslår ett e-arkiv där
allmän icke sekretessbelagd handling finns tillgänglig för frågrågningar av ”den enkla
sorten”, exempelvis avloppsinspektionsrapport på fastighet. Svarande uppger även att
det finns förbättringspotential gällande service och bra e-tjänster som ”kopplas” direkt
till förvaltningens system utan mellanhänder och där det är möjligt att följa sina
ärenden.
Inom förvaltningen är det avdelningschef som genomför sekretessbedömningar vid
behov vid utlämning av allmänna handlingar.
Efterlevnad av offentlighetsprincipen/hantering av allmänna handlingar har inte upptagits som kontrollmål i nämndens interkontrollplanerna 2017, 2018, 2019 eller 2021. Vi
noterar att nämnden i sin internkontrollplan för 2020 identifierat flera risker kopplat till
offentlighetsprincipen/hantering av allmänna handlingar:
-

Risk för dålig återkoppling: Alla som inkommer med en ansökan/anmälan ska
inom tre dagar få bekräftelse på mottaget ärende.
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-

Risk att rättssäkerheten försämras: Minskar de administrativa resurserna där
diarieföring och expediering av ärendend/beslut sker ökar risk för felhantering.

Svarande i enkätundersökningen gör bedömningen att berörd personal har tillräcklig
kunskap för att säkerställa att offentlighetslagstiftningen efterlevs. Vid eventuell osäkerhet finns ytterligare juridisk expertis nära till hands samt även kommunjurist. Vidare
bedömer svarande att det alltid finns ett fortlöpande behov av kompetensutbildning/utveckling och repition av relevant lagstiftning.
I intervjuer med förvaltningsrepresentanter framkommer att personal främst genomgår
utbildning i samband med ny lagstiftning. Interna uppföljningar/diskussioner kring
aktuella frågor kopplat till lagstiftning sker fortlöpande. I samband med semestrar sker
interna diskussioner kring hantering av utlämnande av allmänna handlingar. Vidare
sker utbildning för politiker i de relevanta lagstiftnignarna i samband med ny mandatperiod.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden tillämpar den centrala riktlinjen ”Rutin för utlämnande av
allmänna handlingar” och har därmed inte tagit fram egna rutiner/lathundar/vägledningar avseende utlämning av allmänna handlingar. Den administrativa avdelningen
Utveckling och Stöd ger kortfattad information kring den centrala rutinen till samtliga
nyanställda samt vid utvalda arbetsplatsträffar. Nämnden har även förberett en internutbildning för samtliga anställda, gällande offentlighet, sekretess och utlämnande av
allmän handling.
De vanligaste kanalerna för medborgare att söka information inom nämndens
verksamhetsområden är e-post, hemsida, telefonsamtal, besök samt skriftlig
information i pappersform. Kommunens hemsida beskrivs av intervjuade tidigare ha
varit eftersatt och att allmänheten upplevde den som undermålig. Samhällsbyggnadskontoret vidtog därför under 2019 åtgärder för att förbättra och förtydliga
informationen om bygglov, då detta ansågs vara ett akut behov. Som tidigare nämnts i
rapporten omarbetades hela kommunens hemsida 2019 och lanserades våren 2020.
Av granskningen framkommer att det har inkommit klagomål gällande service,
bemötande, tidsperspektiv och tillgänglighet i samband med begäran om utlämning av
allmänna handlingar. Enligt svarande i enkätundersökningen avsåg missnöjet snarare
missnöje i sak än själva hanteringen/utlämningen av handlingar.
I enkätundersökningen uppger svarande från samhällsbyggnadskontoret att det finns
förbättrings-/utvecklingsområden avseende utlämning av allmänna handlingar. Då en
stor mängd av de handlingar som begärs ut är ritningar och kartmaterial, (både från
allmänheten men även från mäklare och byggföretag), uppger svarande att det
troligtvis hade varit till stort hjälp med någon form av öppet diarium.
Svarande uppger vidare att hemsidan vid tillfället för enkätundersökningen var i behov
av förbättring så att medborgare mer effektivt kan söka fram den information de
behöver. Förvaltningen är också av den övertygelsen att de skulle behöva någon form
av mer renodlad servicefunktion, för att på ett effektivt och enhetligt sätt tillgodose
allmänhetens behov. Detta uppges dock främst gälla service och information i de
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ärenden som förvaltningen handlägger och inte specifikt begäran om allmänna
handlingar.
Inom förvaltningen är det huvudsakligen förvaltningssekreteraren som genomför
sekretessbedömningar vid behov vid utlämning av allmänna handlingar, men även
avdelningschef för Utveckling och stödavdelningen samt förvaltningschef. I nämndens
delegationsordning har följande funktioner rätt att besluta om avslag på allmän
handling: förvaltningschef, avdelningschef samt förvaltningssekreterare.
Efterlevnad av offentlighetsprincipen/hantering av allmänna handlingar har inte
upptagits som kontrollmål i nämndens interkontrollplanerna under perioden 2017-2021.
Svarande i enkätundersökningen uppger att registrator, nämndsekreterare och chefer
har tillräcklig kunskap för att säkerställa att offentlighetslagstiftningen efterlevs, men att
det är mer tveksamt avseende handläggare. Det uppges främst handla om identifieringen av att exempelvis ett mer generellt mail kan utgöra en begäran om allmänna
handlingar och att detta ska behandlas skyndsamt. Svarande gör även bedömningen
att alla behöver grundkunskaper inom området för att kunna veta om och när förfrågningar på exempelvis e-post ska sändas vidare till registrator/nämndsekreterare/chef
för behandling.
Vid tillfället för enkätundersökningen planerade förvaltningen en internutbildning för
grunderna i offentlighet och sekretess. Planen var att samtlig anställd kontorspersonal
skulle genomföra denna utbildning och på sikt kanske även andra yrkeskategorier inom
förvaltningen.
Övriga iakttagelser
Vid våra intervjuer framkommer att förvaltningsspecifika styrdokument/rutiner ska
upprättas avseende dokumenthantering och tillhörande planer. Dokumenthanteringsplaner är ett område som enligt intervjuade beskrivs som eftersatt. Inför mandatperioden 2018-2022 skulle en ny central mall för dokumenthanteringsplan upprättas,
denna blev dock färdigställd först hösten 2020. Med anledning av detta uppger flera
representanter för de granskade nämnderna och förvaltningarna att det är en viss
eftersläpning med förvaltningsspecifika dokumenthanteringsplaner.
På kommunens hemsida återfinns flera e-tjänster som finns tillgängliga för den
enskilda medborgaren:
-

E-tjänst för att begära handlingar. I e-tjänsten anger personen önskemål om hur
handlingar önskas utlämnas. Vid begäran framgår även definition av allmän
handling samt offentlig handling.

-

Webbdiarium. I webbdiariet kan enskilda personer, företag m.m. söka efter
önskade handlingar. I webbdiaret är det även möjligt att dalgien följa vilka
handlingar som har registrerats.

-

Webbkarta. Via kommunens webbkarta är det möjligt att söka efter bl.a. detaljplaner och områdesbestämmelser.
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Vi noterar att det inom kommunen finns olika nätverk, bl.a. ett för nämndsekreterare.
Nätverket för nämndsektreterare sammanträder ca fyra gånger per år och vid dessa
tillfällen lyfts bl.a. frågor kring offentlighetsprincipen och utlämning av handlingar.

4.2.2

Kommentar och bedömning
Vi har begärt in granskade nämnders interna kontrollplaner för de senaste åren i syfte
att sondera huruvida konkreta kontroller har genomförts avseende efterlevnad av
offentlighetsprincipen.
Intern kontroll syftar bl.a. till att säkerställa efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer
samt undvika uppkomsten av allvarliga fel, brister och förtroendeskador.
Vi bedömer att det finns en medvetenhet bland personalen vad gäller efterlevnad av
offentlighetsprincipen. Dock saknas ett systematiskt dokumenterat internkontrollarbete
med sikte på hantering av allmänna handlingar.
Ett underbyggt internkontrollarbete har sin grund i systematiska risk- och väsentlighetsbedömningar som bör genomföras årligen. Vi anser att hantering av allmänna
handlingar och efterlevnad av befintliga rutiner samt ajourhållande av rutiner är en
återkommande risk, där vi rekommenderar att ett kontrollmål tillförs de årliga
internkontrollplanerna.
Utifrån de uppgifter som har delgivits vid tidpunkt för granskningen bedömer vi att det
finns behov av att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer vad gäller
teoretiska kunskaper i syfte att uppnå en enhetlig kunkspasnivå avseende
offentlighetslagstiftningen. Dessa teoretiska kunskaper bör säkerställas kontinuerligt.

4.3

Efterlevnad av rutiner och stickprov
Som en del av granskningen har vi genomfört stickprovskontroller, där slumpvisa
ärenden har begärts ut. Begäran har genomförts utan någon synlig koppling till
revisionskontoret eller anlitad revisionsbyrå. Detta i syfte att möjliggöra att utlämningsprocessen kan ske på objektiva grunden.
Vi har bedömt efterlevnaden vad gäller tidsperspektiv, saklighet och efterfrågeförbud.
Enligt Tryckfrihetsförordningen ska handlingar utlämnas genast eller så snart det är
möjligt. De tinnebär att det inte får förekomma någon onödig tidsfördröjning vid
utlämnandet och hatt beägran om utlämnande av handlingar ska prioriters. JO,
(Justitieombudsmannen), har vid tidigare beslut uttalat att handlingar normalt sett ska
lämnas under samma dag som begäran sker. Någon eller några dagars fördröjning är
acceptabelt vid behov av sekretessbedömning.
Vidare är grundregeln att en myndighet inte får, på grund av att någon begär att få ta
del av en handling, efterforska vem denne är eller vilket syfte han eller hon har med sin
begäran.
Saklighetsbedömningen utgår från att korrekta handlingar har utlämnats.
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Nedan presenteras resultatet av kontrollerna. Utlämning av samtliga ärenden har skett
vid samma tidpunkt för varje nämnd.

Ansvarig
nämnd

Antal
begärda
ärenden

Svarstid

Mottagningsbekräftelse

Har
namnuppgifter
och syfte
efterfrågats?

Har
korrekta
handlingar
översänts?

Framgår
avsändarens
namnuppgifter?
(den som skickar
ut handlingarna)

SBN

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Ja

SBN

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Ja

SBN

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Ja

KS

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Nej

KS

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Nej

KS

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Nej

MSN

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Nej

MSN

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Nej

MSN

1

<1 dag

Nej

Nej

Ja

Nej

Vid stickproven har berörda nämnder inte frågat efter namnuppgifter och syftet med
begäran. Vid utlämnande av handlingar framgår namnuppgifter på den som skickar ut
handlingarna för samhällsbyggnadsnämnden. Det framgår inte namnuppgifter på den
som lämnar ut handlingar för kommunstyrelsen och miljöskyddsnämnden.
Samtliga avsändare har utlämnat korrekta handlingar.
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4.3.1

Kommentar och bedömning
Vi anser att efterlevnad av gällande lagstiftning är på en tillfredsställande nivå utifrån
vad som har framkommit vid tid för granskningen.
Vi noterar att nämnderna skiljer sig åt huruvida namnuppgifter framgår på den som
skickar ut handlingar. Vår bedömning är att samtliga nämnders registratorer bör ange
namnuppgifter vid kommunikation med medborgare och övriga intressenter.
Vi rekommenderar att en mottagningsbekräftelse skickas i de fall begäran om
utlämning av handlingar inkommer mailledes. Detta i syfte att säkerställa att
avsändarens begäran har mottagits av aktuell nämnd.

5

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att efterlevnaden av
offentlighetsprincipen ligger på en tillfredställande nivå inom de granskade nämnderna,
(kommunstyrelsen, miljöskyddsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden).
Det finns dock behov av att stärka och systematisera det interna kontrollarbetet för att
säkerställa efterlevnaden av offentlighetsprincipen och därtill upprättade riktlinjer/
rutiner.
Vidare finns det behov att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer vad
gäller teoretiska kunskaper kopplat till offentlighetsprincipen. I arbetet att utbilda och
kompetensutveckla personal bör det även säkerställas att berörd personal har
kännedom och förståelse av de riktlinjer och rutiner som berör området.
Mot bakgrund av våra iakttagelser samt vår analys lämnas följande rekommendationer
(rekommendationerna avser samtliga nämnder i de fall specifik nämnd inte anges):

— Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att samtliga berörda med-

arbetare har kännedom och förståelse för de centrala riktlinjer som upprättas för
efterlevnad av offentlighetsprincipen. Detta i syfte att skapa en enhetlig
kunskapsnivå och samsyn i kommunens förvaltningar samt för att kunna säkerställa
en hög och homogen servicegrad gentemot medborgarna, oaktat vilken nämnd
medborgarna vänder sig till.

— Vår bedömning är att det finns en medvetenhet och insikt bland den intervjuade

personalen vad gäller efterlevnad av offentlighetsprincipen. Dock saknas ett
systematiskt dokumenterat internkontrollarbete med sikte på hantering av allmänna
handlingar. Hanteringar av allmänna handlingar och efterlevnad av befintliga rutiner
samt ajourhållande av rutinerna är en återkommande risk, där vi rekommenderar att
ett kontrollmål tillförs de årliga internkontrollplanerna.

— Det finns ett behov av att utbilda samt kompetensutveckla handläggare och chefer
vad gäller teoretiska kunskaper kopplat till offentlighetsprincipen. Detta i syfte att
uppnå en enhetlig kunskapsnivå.
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— Vi rekommenderar att en mottagningsbekräftelse skickas i de fall begäran om
utlämning av handlingar inkommer mailledes. Detta i syfte att säkerställa att
avsändarens begäran har mottagits av aktuellt nämnd.

— Angivande av namnuppgifter vid korrespondens med kommuninvårnarna och andra
intressenter är en grundläggande utgångspunkt och bör beaktas av registratorer i
kommunstyrelsen och miljöskyddsnämnden.

Datum som ovan
KPMG AB

Max Kollberg
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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