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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-11-08

§ 179 2021.508 KS

Strategi för äldreomsorgen 2022 - 2030
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 14 juni 2021, § 36, att ge vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för framtidens äldreomsorg. Strategin
skulle vara den inriktningen som vård- och omsorgsförvaltningen behöver för att kunna
genomföra den omställning som äldreomsorgen står inför de kommande åren.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 27 september 2021, § 52, att föreslå
kommunfullmäktige anta strategi för äldreomsorgen 2022–2030.
Strategin för äldreomsorgen 2022–2030 innebär kortfattat rätt insats till rätt brukare och är
indelad i fem huvudområden;
-Högre ambition gällande digitalisering
-Satsa på utökat förebyggande arbete
-Effektivisera hemtjänsten
-Rätt insats till rätt brukare
-Fler trygghetsbostäder
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret ser positivt på det initiativ som vård- och omsorgsnämnden har
tagit för att kunna genomföra den nödvändiga omställningen inom äldreomsorgen. Med
tanke på ärendets principiella beskaffenhet och det faktum att en stor del av strategin
handlar om lokal- och bostadsfrågor är det av vikt att kommunfullmäktige fattar beslut om
strategin. Det behov av exempelvis fler trygghetsbostäder som framgår av strategin är ett
arbete som behöver bedrivas gemensamt i kommunen och tillsammans med
fastighetskoncernen. Vård- och omsorgsnämnden har inte själva möjligheten att driva detta
arbete på egen hand utan det kräver en god samverkan inom kommunkoncernen.
Kommunledningskontoret anser att strategi för äldreomsorgen 2022–2030 ska antas.
Arbetsutskottet har den 27 oktober 2021, § 185 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Strategi för äldreomsorgen 2022–2030 antas.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-11-08

KS § 179, forts

Anteckning
Jens Christian Berlin (L) och Klas Åkerlund (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Strategin för äldreomsorg belyser väl behoven och alternativa boendeformer samt de
ekonomiska konsekvenserna. När den beslutats kommer den att hjälpa kommunen att skapa
förutsättningar för en äldreomsorg för olika behov under åldrandet med den förväntade
befolkningsutvecklingen.
Rubriken ”Strategi för äldreomsorgen” ger dock intrycket av en strategi som tar ett större
helhetsperspektiv, som sätter upp mål för hur våra äldre får en god livskvalitet med stimulans
och trygghet i vardagen efter olika personers behov och preferenser. Detta perspektiv är väl
så viktigt. Ett strukturerat arbete för friskare och mer välmående äldre ger inte bara större
mänskligt välbefinnande utan också lägre kostnader i äldrevården.
En rubrik som ”Strategi för boende och ekonomi i äldreomsorgen” hade bättre stämt överens
med det väl genomarbetade innehåll som den föreslagna strategin har.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-08
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2021.508 KS

Strategi för äldreomsorgen 2022–2030
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 14 juni 2021, § 36, att ge vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för framtidens äldreomsorg. Strategin
skulle vara den inriktningen som vård- och omsorgsförvaltningen behöver för att kunna
genomföra den omställning som äldreomsorgen står inför de kommande åren.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 27 september 2021, § 52, att föreslå
kommunfullmäktige anta strategi för äldreomsorgen 2022–2030.
Strategin för äldreomsorgen 2022–2030 innebär kortfattat rätt insats till rätt brukare och är
indelad i fem huvudområden;
-

Högre ambition gällande digitalisering.
Satsa på utökat förebyggande arbete.
Effektivisera hemtjänsten.
Rätt insats till rätt brukare.
Fler trygghetsbostäder.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret ser positivt på det initiativ som vård- och omsorgsnämnden har
tagit för att kunna genomföra den nödvändiga omställningen inom äldreomsorgen. Med
tanke på ärendets principiella beskaffenhet och det faktum att en stor del av strategin
handlar om lokal- och bostadsfrågor är det av vikt att kommunfullmäktige fattar beslut om
strategin. Det behov av exempelvis fler trygghetsbostäder som framgår av strategin är ett
arbete som behöver bedrivas gemensamt i kommunen och tillsammans med
fastighetskoncernen. Vård- och omsorgsnämnden har inte själva möjligheten att driva detta
arbete på egen hand utan det kräver en god samverkan inom kommunkoncernen.
Kommunledningskontoret anser att strategi för äldreomsorgen 2022–2030 ska antas.
Ekonomisk bedömning
I strategi för äldreomsorgen 2022–2030 framgår att om strategin får önskad effekt kan det
minska kostnadsökningen inom äldreomsorgen med ackumulerat ungefär 700 mnkr fram till
och med år 2030. Det är inte en minskning i kostnader jämfört med dagens läge utan ett sätt
att kunna hantera kommande kostnadsökningar på ett betydligt mer effektivt sätt än om
dagens arbetssätt fortgår.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Strategi för äldreomsorgen 2022–2030 antas.
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Beslutet ska skickas till
Vård- och omsorgsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB.

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-10-21

Sida 7 av 94

Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2021-09-27

§ 52 2021.170 VON

Uppdrag - Strategi för äldreomsorgen 2022 - 2030
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 14 juni 2021, § 36 i samband med antagande av
lokalförsörjningsplanen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för framtidens
äldreomsorg. Strategin ska vara den inriktning som förvaltningen behöver för att kunna
genomföra den omställning som äldreomsorgen står inför de kommande åren.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 22 september 2021 lämnat följande yttrande:
Behovet av äldreomsorg kommer öka de kommande åren på grund av den demografiska
utvecklingen. Därtill kommer vård- och omsorgsnämnden att behöva ersätta flera
äldreboenden under de kommande fem åren. Nämnden behöver därför planera och ställa
om verksamheten så att framtidens behov kan tillgodoses. Det krävs ett strategiskt arbete
kring åtgärder som avser permanent och långsiktig lokalplanering för perioden 2021–2030.
Det arbetet berör samtliga delar av äldreomsorgen. Kortfattat innebär det rätt insats till rätt
brukare. Brukarna upplever idag hög kvalitet i vården vilket på så vis kan bibehållas trots att
volymerna ökar mer än resurserna.
 Strategin innehåller fem huvuddelar:
 Högre ambition gällande digitalisering
 Satsa på utökat förebyggande arbete
 Effektivisera hemtjänsten
 Rätt insats till rätt brukare
 Fler trygghetsbostäder
Arbetsutskottet har den 14 september 2021, § 53 behandlat ärendet.
Beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Strategi för äldreomsorgen 2022-2030 antas.
Expedieras till
KF.

Utdragsbestyrkande
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1.

Inledning

Alingsås står inför en demografisk förändring där det är fler som blir allt äldre och de
kommer att öka kraftigt de kommande 15 åren. Det innebär att kommunens långsiktiga
planering måste ta sikte på ett ökat behov av resurser riktade till den äldre delen av
kommunens invånare. I och med att invånarna lever längre kommer fler personer ha
insatser under längre tid samtidigt som antalet personer i de högre ålderskategorierna
ökar. För att tillhandahålla dagens nivå på insatser kommer resurstillskott till
äldreomsorgen att vara ofrånkomligt. Det är därför nödvändigt att reflektera över vilken
ambitionsnivå som är möjlig framöver utifrån de resurser som finns tillgängliga.
Vård- och omsorgsnämnden har uppfattat att de har fått ett tydligt uppdrag i
kommunfullmäktige budget att ta fram en strategi som tillser att framtidens utmaningar kan
ske med så låg kostnadsökning som möjligt och med visionen om bibehållen eller helst
högre kvalitet. Vård- och omsorgsnämnden behöver därför en långsiktig planering och
inriktning som är väl förankrad för att göra denna resa möjlig.
För att få mer information angående ovanstående fick vård- och omsorgsförvaltningen i
slutet av 2020 ett uppdrag av nämndordförande Eva-Lotta Pamp att ta fram en
nulägesanalys om vård- och omsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar. Rapporten
har presenterats på nämndsammanträdet den andra mars 2021.
Den 14 juni 2021 fattade vård och omsorgsnämnden, i samband med
lokalförsörjningsplanen (§36 2021.093 VON), beslut om att ge vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för framtidens äldreomsorg. Denna
strategi ska vara den inriktning som förvaltningen ska ha för att genomföra den omställning
som äldreomsorgen står inför de kommande åren.
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2. Vad innebär effektivisering
och varför behövs den?
Den demografiska utvecklingen prognostiserar att antalet äldre i befolkningen kommer att
öka kraftigt framöver. Samtidigt väntas antalet personer i arbetsför ålder, därmed andelen
sysselsatta och skatteintäkter, utvecklas med en lägre takt. Det innebär stramare
ekonomiska förutsättningar för kommunen samtidigt som det finns svårigheter att rekrytera
personal. Alla faktorer pekar därmed på att kommunerna kommer ställas inför
effektiviseringskrav. Detta samtidigt som invånarna kommer att ställa allt högre krav på
innehållet i tjänsterna som samhället erbjuder. Effektiviseringen behöver därför ske med
underliggande krav på bibehållen eller till och med förbättrad kvalitet, vilket medför att
arbetssätten behöver förändras.

Analys av förändringsbehovet
Det är viktigt att analysen av det bakomliggande behovet kommuniceras för alla
involverade parter. Detta i sin tur ställer krav på att kunna formulera och visualisera
förändringsbehovet och därmed övertyga olika intressenter.
Tydliga mål måste tillskapas
När analysen är klar måste start och slutpunkt målsättas och konkretiseras, det vill säga,
vad är det som skall göras, vem skall göra det och när det skall det göras.
Effektiv resursfördelning
En effektivare fördelning av resurser inom äldreomsorgen är en komplicerad strategisk
frågeställning som kräver aktivt och medvetet arbete av både förtroendevalda och
tjänstemannaledning. Det förutsätter även flexibilitet i resursfördelningen mellan
verksamheter. Äldreomsorgen är personalintensiv och en optimal användning av
personalen som resurs är nödvändigt för att nå och upprätthålla en effektiv
resursanvändning. En väl fungerande planering och hög brukartid är ofta självklara
framgångsfaktorer.
En effektiv helhet
En effektiv helhet uppstår när alla delar samspelar. Alla medarbetare behöver veta och
förstå både syfte och mål för verksamheten och arbeta i linje med dessa. Det är viktigt att
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säkerställa att det finns en balans mellan resursfördelning och resursanvändning och att
rätt prioriteringar görs. Effektiv resursfördelning och resursanvändning handlar om att
”göra rätt saker”.
För att säkerställa ovanstående krävs det betydligt högre ambition gällande stöd,
uppföljning och kontroll.
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3. Framtida behov av
äldreomsorg utan
förändringar
I Alingsås har behovet av insatser tidigare formulerats som att behoven uppstår efter 80årsåldern. Förvaltningen har då räknat med att behovet av kommunala välfärdstjänster
skulle öka kraftigt redan från 2023. Verkligheten är mer differentierad än så och denna del
förklarar och problematiserar förvaltningens prognosarbete för framtida behov av
äldreomsorg.

3.1. Nuvarande behov av insats per
åldersgrupp
De två stora insatserna inom äldreomsorgen är hemtjänst och särskilt boende. För att
bedöma hur stort behovet av framtida insatser är utgår man från hur många som har insats
per åldersgrupp. Här presenteras 2019 års siffror som utgångspunkten på grund av
pandemin vars effekter fortfarande är oklara.
Andel med insats i Alingsås per åldesinterv all
Hemtjänst Särskilt boende Totalt
65-74
2%
1%
3%
75-79
4%
2%
6%
80-84
12%
4%
16%
85-89
21%
15%
36%
90+
37%
42%
79%
Totalt
7%
5%
12%

Tabellen ovan visar procentuell andel av befolkningen som har hemtjänst, särskilt boende
eller någon av insatserna. Det kan konstateras att det är en låg andel av befolkningen i
åldersgruppen mellan 65–79 år som nyttjar äldreomsorgen. Även bland de som är mellan
80–84 år är det en förhållandevis låg andel som har insatser och de som har hjälp får det
framförallt av hemtjänsten. Det sker en ökning mellan 85–89 år och det är en betydande
minoritet som får insatser och demografiska förändringar inom denna grupp påverkar
behoven av både hemtjänst och särskilt boende. I gruppen över 90 år har nästan 4 av 5
beslut om någon av insatserna. Det är dessutom fler som bor på särskilt boende än som
har hemtjänst. Den höga andel som har beslut om insatser medför att demografiska
förändringar för personer över 90 år kraftigt påverkar behovet.
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3.1.1 Befolkningsutveckling

I diagrammet ovan redovisas den prognostiserade befolkningsutvecklingen från 2016–
2030. Under perioden 2016–2021 har ökningen varit måttlig i åldern över 80 år där
ökningen har skett i gruppen mellan 80–84. Eftersom detta är en grupp där en låg andel av
befolkningen har insatser har även volymutvecklingen varit måttlig under denna period.
Under perioden 2022–2026 sker en kraftigare ökning av antalet personer över 80 år. Även
då sker ökningen främst i gruppen 80–84 år, även om antalet i gruppen 85–89 börjar öka.
Från 2027–2030 är ökningen av 80 år och äldre på en lägre nivå än tidigare. Då sker
ökningen främst i gruppen 85–89 år samtidigt som gruppen 90 och äldre ökar. Trots en
lägre ökningstakt av 80 och äldre totalt så kommer behovet av välfärdstjänster att öka
kraftigare från 2027 än under perioden innan.
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Diagrammet visar antal personer per födelseår och det finns en stark korrelation med när
ökningarna sker och födelseår. Ökningen mellan 2021 och 2022 beror på att personer
födda 1942 blir 80 år och personer födda 1932 blir 90 år. Båda årgångarna är betydligt
större än tidigare årgångar.
Det innebär att det redan nu kan konstateras att den riktigt stora ökningen av behovet av
äldreomsorg kommer att ske under 2030-talet och inte under 2020-talet. Ökningen är
fortfarande stor under 2020-talet. Den här strategin täcker inte in 2030-talet men det är
givetvis något som bör finnas med i den långsiktiga kommunala planeringen.

3.1.2 Problematisering av teknisk framskrivning
Teknisk framskrivning i all ära men det bygger på en statisk verklighet. Det finns andra
faktorer än enbart den demografiska utvecklingen som påverkar efterfrågan av
välfärdstjänster och den kan påverkas genom olika åtgärder, inte minst politiska beslut.
Det handlar bland annat om förändringar inom regionens hälso- och sjukvård,
läkemedelsutveckling, livslängd och hälsa, bostadspolitik och myndighetsutövning. Under
2020 och 2021 har efterfrågan dessutom starkt påverkats av pandemin covid-19.

3.1.3 Behovet har successivt skrivits ned
Förvaltningen har inte tidigare gjort någon framskrivning på framtida behov av hemtjänst.
Erfarenheterna från prognoserna som gjorts på behovet av särskilt boende är att de har
överskattats och att de successivt har skrivits ned. Som exempel prognostiserade
förvaltningen i lokalförsörjningsplanen som skrevs 2016 att behovet av permanent särskilt
boende skulle vara 630 platser 2028. 2020 prognostiserade förvaltningen att det skulle
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behövas 527 platser 2028. En sänkning av prognostiserade antal platser med 123 eller 19
% på fyra år.

3.1.4 Covid-19
I Alingsås finns nu ett betydligt lägre behov av särskilt boende än innan pandemin. I
Alingsås fanns i augusti 2020 en kö på 40 personer till särskilt boende. I april 2021 fanns
ca 70 lediga särskilt boende platser och en i praktiken utraderad kö. En differens på ca
100 platser. En orsak är den pågående pandemin. Nationell statistik visar på att antalet
inflyttade till särskilt boende har minskat under 2020 mot snittet under perioden 2014–
2019. Detta bekräftas av förvaltningens statistik för antalet beviljade beslut på särskilt
boende 2020 som är 26 % lägre än under 2019.
Den här trenden delar Alingsås med övriga kommuner i Sverige. Orsaken till att antalet
beslut om särskilt boende minskade 2020 är inte utrett men både socialstyrelsen och SKR
förmodar att det beror på att brukare har varit rädda för smitta.
Ett annat skäl till de tomma platserna är att Alingsås drabbades hårt av pandemins andra
våg. Under 2020 hade Alingsås färre antal avlidna jämfört med både 2018 och 2019 på
särskilt boende. Sista kvartalet 2020 och första kvartalet 2021 är dock antalet avlidna
betydligt högre än normalt på särskilt boende. Om det är något som påverkar volymerna
även på lång sikt återstår att se. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att
planeringsförutsättningarna är betydligt mer osäkra än normalt. Förvaltningen utgår därför
från 2019 års siffror tills det finns klarhet i om nedgången av behoven är tillfälliga eller
långsiktiga.
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3.1.5 Teknisk framskrivning av behovet med utgångspunkt i 2019
års siffror

I diagrammet ovan visas den tekniska framskrivningen där förvaltningen antar att behovet
av insatser kommer att vara exakt samma per befolkningsgrupp som under 2019.
Hemtjänsten kommer i så fall att öka med ungefär 20 brukare från 2023 med en något
större ökning 2028 och 2029. Särskilt boende kommer att ha en mindre ökningstakt med
ungefär 10 brukare per år fram till 2027. I slutet av 2020-talet kommer behovet att öka
betydligt kraftigare. Behovet av särskilda boendeplatser beräknas öka betydligt mer under
2030-talet när 40-talisterna blir 90 och äldre.
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Totalt antal personer med insatser kommer enligt beräkningen att öka inom hemtjänsten
med 208 personer från 647 till 856 och antal personer inom särskilt boende kommer att
öka med 134 personer från 463 till 597. Totalt kommer antal personer som är i behov av
äldreomsorg att öka från 1.110 till 1.453 vilket är ungefär 31%.
Alingsås har nu ungefär 460 platser på särskilt boende vilket innebär att det finns ett behov
av att öka platserna enligt nuvarande behovsplanering. Därutöver behöver en stor del av
nuvarande bestånd av äldreboenden ersättas. Utmaningarna är därför många om behovet
blir som det är presenterat i lokalförsörjningsplanen från 2020.

11

Vård och omsorgsnämndens strategi för äldreomsorgen 2022–2030

Sida 19 av 94

4. Tydliga signaler från staten
Staten styr kommuner främst genom lagar, rekommendationer och inte minst riktade
statsbidrag. Det finns många incitament för kommuner att göra omvärldsanalyser kring vad
staten förväntar sig nu och i framtiden. Vård- och omsorgsnämnden har identifierat
följande områden som staten anser att kommunerna bör satsa på för att klara framtidens
utmaningar
•
•
•

Stora statsbidrag för digitalisering
SOU 2020:47 visar att kommuner blir tvingade att satsa mer på förebyggande
arbete
Möjligheten till biståndsbedömt trygghetsboende för kommuner

Vård- och omsorgsnämnden har därför vävt in dessa i sin strategi för att lyckas med
framtidens utmaningar. Detta för att dels vara berättigad till de riktade statsbidragen och
dels att få maximal nytta av de förändringar som staten vill att kommunen gör.
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5. Tidigare strategier
Vård- och omsorgsnämnden har under många år arbetat med strukturförändringar inom
äldreomsorgen. Ett exempel på detta är att vård- och äldrenämnden tog fram en strategi
för framtidens äldreomsorg 2011 och ett omfattande projekt om ”Trygga bostäder för äldre”
genomfördes under samma tid. Strategin har inte följts upp och var inte tillräckligt konkret
och fattades troligen på fel nivå i kommunen. Projektet ”Trygga bostäder för äldre” är
fortfarande relevant och därmed mer intressant. I Projektet togs fyra delområden upp:
•
•
•
•

Demografisk utveckling i Alingsås på kommun och områdesnivå
Tillgänglighetsinventering i Alingsåshems bostadsbestånd
Kriterier för trygghetsbostäder
Markupplåtelse

Projektet pågick från 15 oktober 2010 till 31 maj 2011. I projektorganisationen ingick,
förutom Vård- och äldreomsorgsnämnden, Tekniska nämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden och Alingsåshem. Projektet utmynnade i en handlingsplan
där det övergripande målet var att öka antalet trygga bostäder i Alingsås kommun.
Följande tre delmål angavs:
•
•
•

Verka för tryggt kvarboende i eget boende och/ eller närområde
Skapa fler trygghetsboenden i befintligt bestånd
Bygga nya trygghetsboenden

Det gjordes en del arbete, framför allt under den tidiga delen av 2010-talet. Utfallet är trots
det magert i jämförelse med andra kommuner med liknande ambitioner. En viktig förklaring
är att handlingsplanen inte har följts upp och ingen har drivit intentionen i handlingsplanen
på ett strukturerat sätt. I samband med remissrundan för handlingsplanen åtog sig
kommunstyrelsen (2011.419 KS) att ansvara för uppföljningen av handlingsplanen.
Handlingsplanen är visserligen 10 år gammal men den är till stor del fortfarande relevant,
men det behövs ett kommunövergripande omtag om fler bostäder för äldre skall skapas i
Alingsås lägenhetsbestånd.
De kloka slutsatser som har framkommit i rapporten och lärdomar från andra kommuner
som lyckats med sin omställning vävs givetvis in i strategin.
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6. Strategi för framtidens
äldreomsorg i Alingsås 2030
Den demografiska utvecklingen de kommande åren gör att behovet av äldreomsorg
kommer att öka. Därtill kommer vård- och omsorgsnämnden att behöva ersätta flera
äldreboenden under de kommande fem åren. Nämnden behöver därför planera och ställa
om verksamheten så att framtidens behov kan tillgodoses. Det krävs ett strategiskt arbete
kring åtgärder som avser permanent och långsiktig lokalplanering för perioden 2021–2030.
Det arbetet berör samtliga delar av äldreomsorgen. Kortfattat innebär det rätt insats till rätt
brukare. Den höga upplevda kvaliteten bland brukare kan på så vis bibehållas trots att
volymerna ökar mer än resurstilldelningen.
Detta illustreras med figuren nedan. Beloppen i figuren avser kr per person med respektive
insats.

Diagrammet nedan visar kolumnerna det befintliga behovet av ramtillskott om
verksamheten skulle behöva om den bedrivs på samma sätt som den görs idag. Således
med samma andel av befolkningen, med de olika insatserna inom äldreomsorgen. Linjen i
diagrammet visar de ekonomiska effekterna som den nya strategin skall ge. Skillnaden i
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kostnader beror konkret på en lägre andel inom särskilt boende. Andelen med hemtjänst
ökar samtidigt som en satsning görs på förebyggande insatser. Eftersom de insatserna är
betydligt mer kostnadseffektiva blir besparingen omfattande över tid. Förvaltningen räknar
med ett förändrat behov av ramtillskott på 122 mkr 2030 och ett totalt minskat behov om
701 mkr.

Strategin innehåller fem huvuddelar där den absolut mest centrala är en satsning på fler
trygghetsboenden.

6.1. Strategins huvuddelar

15

•

Högre ambition gällande digitalisering

•

Satsa på utökat förebyggande arbete

•

Effektivisera hemtjänsten

•

Rätt insats till rätt brukare

•

Fler trygghetsbostäder
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6.1.1 Digital transformering och välfärdsteknik
Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet,
delaktighet och självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en
funktionsnedsättning. Det är uppenbart att förväntan på digitala tjänster från brukare
kommer att fortsätta att öka och det kräver fokus på andra arbetssätt.
Kommunfullmäktige har under flera år haft som ett inriktningsmål att verksamheten ska
använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen ska användas som ett sätt att skapa
större kundnytta genom bland annat effektivare, tillgängligare och säkrare tjänster.
Digitaliseringen ska även användas som ett sätt att skapa en högre inre effektivitet, det vill
säga minskade kostnader genom möjliga rationaliseringar och effektivare arbetssätt.
Det är viktigt att arbetet med vård- och omsorgsnämndens digitalisering blir en integrerad
del av kommunens digitaliseringsprocess. För att lyckas krävs en ömsesidig dialog, där
vård- och omsorgsnämndens unika förutsättningar görs kända i digitaliseringsprocessen.
Detta för att gemensamma satsningar på till exempel infrastruktur stödjer arbetet inom
vård- och omsorg.
Förvaltningens fokus under de närmaste åren kommer främst att ligga på de stora
investeringarna som byte av verksamhetssystem och deltagande i framtidens
vårdinformationsmiljö (FVM) innebär. Samtidigt som ett omfattande arbete kring planering
och strategier för införandet av digitala lösningar kommer att krävas framgent.

6.1.2 Förebyggande och hälsofrämjande arbete
I forskningen finns det två huvudsakliga skäl för att satsa på förebyggande och
hälsofrämjande insatser för äldre. Det ena är att förebyggande insatser förbättrar äldre
personers välbefinnande och livskvalitet. För den enskilde individen kan det innebära att
sjukdom och skador, som kan leda till lidande och beroende, i många fall kan förebyggas
eller skjutas upp. Det andra är att förebyggande insatser minskar omfattningen och
kostnaderna för vård och omsorg, till följd av att funktionsnedsättningar och att beroende
av välfärdstjänster skjuts upp.
Det finns goda förutsättningar för ett framgångsrikt förebyggande hälsoarbete bland äldre.
Flera av de försämringar som ses som normala processer under åldrandet kan i själva
verket påverkas och förebyggas. Samhället kan genom olika åtgärder stimulera till
livsstilsförändringar och hälsosamma val, även om det naturligtvis är individens ansvar att
välja om han eller hon vill förändra sin livsstil. Att förbli aktiv och ha ett socialt nätverk är
viktigt för ett hälsosamt och gott åldrande. Statens folkhälsoinstitut har identifierat fyra
hörnpelare för ett gott åldrande; fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och
delaktighet (Agahi et al., 2005).
•

Fysisk aktivitet: Det finns idag betydande bevis för hälsovinster av fysisk aktivitet och
att detta kan bromsa upp funktionsnedsättningar

•

Bra matvanor: Risken för att utveckla ”välfärdssjukdomar” minskar med en varierad
och allsidig kost. Därför är satsningar på måltiden och måltidens betydelse av stor vikt.
Att få måltiden till att bli en behaglig stund anpassad efter individens tycke och smak
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har en hög prioritet. Detta för att på så sätt stimulera aptiten och skapa en meningsfull
aktivitet i tillvaron.
•

Social gemenskap/ stöd: Sociala kontakter och socialt stöd har positiv effekt på
hälsan, även i höga åldrar. Föreningar, träffpunkter, vänner och kultur har en
hälsofrämjande inverkan.

•

Delaktighet/ meningsfullhet/ känna sig behövd: Det visar sig i princip i alla studier
och enkäter att ett av de viktigaste behoven på äldre dagar är att känna sig behövd.
Större engagemang i frivilligarbete tycks vara relaterat till ett bättre välbefinnande.

6.1.3 Rätt insats till rätt brukare och effektivisering av
hemtjänsten
Inom äldreomsorg finns flera ekonomiska brytpunkter mellan insatserna i ordinärt boende
och i särskilt boende. Det kan brytas ned och problematiseras med vinster på kort och lång
sikt. ”Rätt insats i rätt tid” leder i teorin till lägre kostnader och högre kvalitet för den
enskilda över tid.
Den enskilt viktigaste ekonomiska brytpunkten på aggregerad nivå är hur långt man skall
dra kvarboendeprincipen av ekonomiska skäl. Enkelt uttryckt handlar det om hur många
timmar hemtjänst en brukare beviljas innan det blir ekonomiskt fördelaktigt att ha brukaren
på äldreboende. De två viktigaste variablerna är kostnaden för äldreboende och kostnaden
för att utföra en hemtjänsttimma. Har en kommun billig produktion av hemtjänst och dyr
produktion av äldreboenden kan kommunen ha fler hemtjänsttimmar innan det blir
ekonomiskt fördelaktigt att byta vårdform. Har en kommun dyr hemtjänstproduktion och
billig produktion av äldreboenden är det tvärtom.
Förutom effektivitet och ambitionsnivå som kommunen har inom särskilt boende och
hemtjänst påverkas framför allt kostnaden per hemtjänsttimma av andra variabler. För att
räkna fram kostnaden för en hemtjänsttimma tas samtliga kostnader för hemtjänsten
dividerat med samtliga timmar. Verkligheten är inte så enkel utan alla hemtjänsttimmar är
inte lika dyra. Kringtid, där framförallt restid till och från brukaren ingår, påverkar
kostnaden. Är avstånden korta och/ eller många brukare på samma ställe blir det mindre
kringtid/ restid och tvärtom. I vissa delar av Alingsås är således kostnaden för att utföra en
hemtjänsttimma dyrare än i andra delar. Insatslängden påverkar också kostnaden per
timma då kringtiden blir procentuellt lägre ju längre insatstiden är. Har en brukare fler
timmar blir ofta insatstiden längre och kostnaden per timma sjunker därmed. Brytpunkten
för där hemtjänst är dyrare än särskilt boende är därför ofta högre än vad den
schabloniserade hemtjänsttimman visar.
En kostnadseffektiv hemtjänst kommer att bli allt viktigare för att klara av framtidens krav
på lägre kostnader per brukare inom äldreomsorgen. Om kommunen satsar på fler
trygghetsboenden och får en högre koncentration av hemtjänstens brukare blir restiden
betydligt lägre. Därmed effektiviseras hemtjänsten om kommunen satsar på fler
trygghetsbostäder. En effektivare hemtjänst medför, förutom direkta besparingar, att
brytpunkten för när äldreboende är att billigare än hemtjänst flyttas fram. Fler
trygghetsbostäder medför ett lägre behov av särskilt boende dels av att brukare får en mer
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lämplig insats och dels av att de ekonomiska skälen att ha brukare på särskilt boende blir
lägre.

6.1.4 Trygghetsboende
Med det växande antalet äldre människor kommer fler att vilja ha attraktiva bostäder som
tillgodoser behov av trygghet, tillgänglighet och gemenskap. Det behövs ett varierat utbud
av boendeformer som kan locka seniorer – med olika ekonomiska resurser – att i tid flytta
till en bostad som fungerar att åldras i och samtidigt frigöra bostäder som eftertraktas av
yngre hushåll (SOU 2015:85).
Många äldre bor idag i bostäder som inte är anpassade för personer med
funktionsnedsättning. Tyvärr inser många äldre alltför sent att de har behov av bättre
tillgänglighet i bostaden och av ökad service. Istället får kommunen träda in med särskilt
boende tidigare än vad behovet är. Att få människor intresserade av att i god tid fundera
över sin egen situation och sina önskemål efter pensionering är avgörande (Äldres boende
idag och i framtiden, 2013). En undersökning visade (Hjälpmedelsinstitutet: Äldres
flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar, 2012) att om äldre ges möjlighet till ett mer
varierat bostadsutbud flyttar fler till ett mer anpassat boende.
Ensamhet, som ofta betraktas som en betydande faktor i äldre personers liv, bottnar ofta i
fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt socialt utanförskap. Upplevelsen av
ensamhet är mindre bland äldre som bor hemma och har hjälp av hemtjänst än bland dem
som bor på ett äldreboende enligt brukarundersökningen som Socialstyrelsen genomför en
gång om året ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Det innebär att för att minska
den upplevda ensamheten hos de äldre i samhället är inte en flytt till ett särskilt boende att
gå i rätt riktning. Målsättningen bör istället vara att även personer med stora hjälpbehov,
multisjuklighet, psykiska problem och funktionsnedsättningar ska kunna bo kvar hemma i
sitt eget boende, det som inom äldreomsorgen kallas ordinärt boende. Att kunna erbjuda
brukare att bo hemma längre kan på så sätt vara en förebyggande åtgärd i sig, inte minst
när det gäller psykisk ohälsa.
En insats som kan öka självbestämmandet, inflytandet och delaktigheten samt erbjuda
hälsofrämjande aktiviteter för målgruppen äldre kan vara att det finns trygghetsboende i
samhället (Äldreboendedelegationen 2008). Med trygghetsbostäder avses
bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation
och där det finns personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa
angivna tider. Trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller
bostadsrätt. Ytterligare ett krav är att bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år.
Trygghetsbostäder är en boendeform som har tillkommit som ett alternativ för att ge äldre
personer större gemenskap och mer trygghet. Det är en så kallad mellanboendeform som
överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden med heldygnsomsorg.
Det finns tre typer av trygghetslägenheter, med eller utan kommunal anvisningsrätt och
biståndsbedömt trygghetsboende. I eller i anslutning till bostadslägenheterna och de
gemensamma utrymmena kan det finnas personal som på olika sätt kan stödja de boende
under vissa angivna tider, eller tillgång till andra gemensamma tjänster. Det finns inga

18

Sida 26 av 94

särskilda krav på personalens arbetsuppgifter, utbildning eller kompetens, eller på hur
många timmar de ska vara på plats.
Den sammanlagda kostnaden för äldreomsorgen förväntas även minska om utbudet av
trygghetslägenheter för äldre ökar då prognosen på nya särskilda boenden kan skrivas ner
och till stor del ersättas av detta alternativ. Besparingen beräknas till minst 500 000 kronor
per år och individ, jämfört med ett särskilt boende. Detta utifrån att hemtjänst kr/brukare
beräknades år 2019 kosta 323 tkr och kostnad för särskilt boende/brukare beräknades
kosta 945 tkr.
Det ökar inte bara den psykiska hälsan och är billigare att låta äldre bo i eget boende
längre utan de flesta äldre vill dessutom bo kvar i eget boende så länge som möjligt.
Utmaningen är att erbjuda ett boende och en boendemiljö som äldre trivs med och som
också möter den äldres behov och förutsättningar (Äldres boende idag och i framtiden,
2013).
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7. Framtida behov av boende
för äldre
Det pågår två parallella utvecklingar i takt med att antalet äldre i Sverige ökar: att äldre
med fysiska funktionsnedsättningar bor allt kortare tid på ett särskilt boende och att
andelen äldre med demens ökar. Behovet av särskilt boende med inriktning demens ser ut
att öka medan behovet av särskilt boende för somatiska besvär går i riktning mot att bli
boende för vård i livets slutskede.
Det långsiktiga behovet av platser i särskilt boende är svårt att beräkna då det finns ett
flertal faktorer som påverkar framtida behov. Äldres hälsa är en stor faktor som påverkar
behovet av boende där livslängd och förekomst av demensdiagnoser är viktigast.
Behovet av äldreboenden påverkas även till stor del av vem som utför vården. En stor del
av vården till äldre utförs av anhöriga. Andelen som får hjälp av anhöriga och dess
utveckling är mycket viktig för framtida beräkningar. Det planerade överförandet av
hemsjukvård från regionen till kommunerna skulle på längre sikt också kunna påverka
behovet av platser. Kommunal hemsjukvård kan därmed ge en förbättrad tillgång till
vårdinsatser med bättre kontinuitet. Detta kan i sin tur ytterligare öka andelen som väljer
att bo kvar i eget boende.
Den tredje saken som påverkar boenden är boendemiljön med dels välfärdsteknik som ger
nya möjligheter till tryggare boende och ökad självständighet. Dels påverkas
behovsökningen av antalet lämpliga bostäder för äldre i det ordinarie bostadsbeståndet
samt till viss del vilka förebyggande insatser kommunen väljer att satsa på.
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Som diagrammet ovan visar så skedde de stora investeringarna i kommunernas lokaler
från 1960 och fram till 1990-talet. Därefter har nybyggnationen nått betydligt lägre nivåer.
Så är även fallet i Alingsås bestånd av äldreboenden. Detta innebär att behovet att ersätta
delar av lokalbeståndet börjar bli stort, dels för att de inte uppfyller moderna krav och dels
för att underhållskostnaden/ reinvesteringarna i vissa fall överstiger kostnaden för att
bygga nytt. Kommunerna har på så vis byggt upp en investeringsskuld då de inte
investerat eller reinvesterat nog i sitt lokalbestånd de senaste decennierna.
Alingsås bestånd av äldreboenden består idag av 455 lägenheter inklusive korttidsboende.
Av dessa är endast 198 byggda som vård och omsorgsboende. Det är i små hus med ett
fåtal lägenheter och är därmed inte kostnadseffektiva sett till bemanning.
Hemsjögården
Hagagården
Bjärkegården
Ginstgården
Kvarnbacken

34
40
66
32
26
198

Det politiska inriktningsbeslutet som fattades på budgetberedningen i november 2020 att
inte renovera Brunnsgården innebär att 103 äldreboendeplatser förvinner, då Brunnen är
beroende av Brunnsgårdens personalutrymmen och administrativa lokaler.
Ängabogården har granskats av IVO, där de kom fram till att två av tre avdelningar på
boendet inte uppfyller deras krav på fullvärdiga lägenheter. Kaptenen som ligger i
anslutning till Ängabogården saknar administrativa lokaler och är därmed beroende av
Ängabogården. En nedläggning av Ängabogården innebär därför att även Kaptenen
behöver läggas ned. Noltorpsgården är ett systerhus till Ängabogården och är byggt på
exakt samma vis. Noltorpsgården har ännu inte granskats av IVO men kommunen får
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anses vara informerad om deras inställning att äldreboendet bör avvecklas. En
nedläggning av Ängabogården och Noltorpsgården innebär att 101 äldreboendeplatser
försvinner.
Förvaltningens plan bygger på att befintliga servicelägenheter görs om till
trygghetslägenheter. Det innebär att Tuvegården görs om till trygghetslägenheter
tillsammans med Brunnen och Brunngårdens servicelägenheter (D-huset).

Brunnen
Brunnsgården (service)
Brunnsgården (demens)
Ängabogården
Kaptenen
Noltorpsgården
Tuvegården

26 Konvertering till trygghetsboende
29 Konvertering till trygghetsboende
48 Nedläggning
39 Nedläggning
24 Nedläggning
38 Nedläggning
53 Konvertering till trygghetsboende
257

Förvaltningen ser därmed att 257 lägenheter på äldreboenden skall eller bör
omstruktureras/ avvecklas under den kommande 5 års perioden. Det politiska beslut som
finns idag, 2020-11-30 § 85, för att ersätta dessa boenden är en upphandling enligt LOU
om 80 platser.
Förvaltningen beräknar behovet av äldreboenden som minst 400, inklusive ett stort tillskott
av trygghetslägenheter till befintligt bestånd. Det innebär att det saknas 120 lägenheter i
nuvarande plan. Vård- och omsorgsnämnden ser därför behov av ytterligare ett nytt
äldreboende om minst 120 lägenheter är på plats senast 2027.

7.1. Demenscenter
Vid planering av det nya boendet bör hänsyn tas till framtidens behov och krav. Det är
troligt att behovet av och kravet på vård av personer med demensdiagnos kommer att öka
under 2020- och framför allt under 2030-talet. Därför bör det nya boendet ha inriktning mot
personer med demenssjukdom. Förvaltningen kan då planera för att skapa ett boende
med samlad kompetens och därmed ge fler brukare tillgång till bättre vård till en lägre
kostnad.

7.2. Seniorcenter
För att klara av att minska antalet äldreboendeplatser trots ett ökat behov krävs en
satsning på trygghetslägenheter. För att uppnå de höga målen gällande kvalitet och
ekonomi är förvaltningens tro att trygghetslägenheterna bör placeras i ett seniorcenter.
Detta seniorcenter skall innehålla annan kommunal verksamhet och gärna andra aktörer
för att skapa mervärde för både brukare och kommunen. Seniorcentret kommer att bidra
till att skapa attraktiva trygghetslägenheter med olika standard och samtidigt erbjuda den
service som de boende vill ha.
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Det har genomförts flera undersökningar ett exempel är från ”bo bra på äldre dar” som
PRO genomförde 2012. Där framkom att närheten till affär och service (apotek,
vårdcentral) är mycket viktigt. Även saker som att boendemiljön är anpassad till deras
fysiska behov, närhet till kollektivtrafik, närhet till natur samt att boendet ligger i ett lugnt
område.
Detta seniorcenter bör med fördel placeras centralt, nära kommunikationer och service,
gärna nära en vårdcentral. Vidare bör hemtjänstpersonalen ha sin bas nära och resor till
och från brukare minskar därmed. Det ska vara lätt för personal att komma till
arbetsplatsen, lätt för anhöriga att hälsa på och nära till närområdets service.
Trygghetsboendet bör även placeras med många lägenheter tillsammans och/ eller nära
ett äldreboende för att därmed ge den bästa effekten avseende samnyttjande av
verksamhetslokaler. Parboendeproblematiken kan därmed lösas där makar kan bo på
olika boende men ändå ha närhet till varandra.
Bostad och gemensamma ytor bör utformas med avsikt att i största möjliga mån
möjliggöra delaktighet, självständighet och oberoende som leder till en levande, värdig och
trygg boendemiljö. Måltider kan intas i den gemensamma lokalen och sociala aktiviteter
erbjuds för de boende. Förhoppningen är att detta seniorcenter skall vara på plats i slutet
av 2020-talet. Förslaget just nu är att detta seniorcenter skapas på tomten där
Brunnsgården äldreboende nu ligger. Det finns redan nu trygghetslägenheter i närområdet
och nämndens plan är att servicelägenheter i nära anslutning konverteras och att nya
trygghetslägenheter byggs på tomten.

7.3. Problem med att hyra ut trygghetsboende
Den höga kostnaden för nyproduktion är ett av de största bekymren när det gäller
bostadsförsörjningen för äldre.
Ofta är det ekonomiska skäl som utgör det största hindret för äldre som behöver flytta till
ett mer funktionellt boende. Vid flytt från en skuldfri villa eller äldre hyresrätt till en
nyproducerad hyresrätt eller bostadsrätt så ökar boendekostnaden dramatiskt. De
alternativ som står till buds är sällan attraktiva ur den äldres synvinkel. Det som efterfrågas
bland dem som överväger att sälja en mindre funktionell bostad är lägenheter i ett centralt
läge med låg hyra/ månadskostnad och som är belägna i fastigheter med god
tillgänglighet.
Att kostnaden för nyproduktion är hög är ett problem då äldre personer så starkt
begränsas av det. Erfarenheter från både oss själva, Mölndal och Lidköping visar att det är
betydligt svårare att hyra ut nybyggda trygghetslägenheter än äldre med betydligt lägre
hyra. Det är dessutom betydligt lättare att hyra ut dessa lägenheter i tätorten än på
landsbygden.
Kommunen har ansvar för den målgrupp som inte själv har möjlighet att ordna sitt
seniorboende. Den gruppen är allra mest känslig för höga hyresnivåer. De lägenheter som
konverteras från servicelägenheter till trygghetslägenheter har bra hyresnivåer, men
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nybyggda lägenheter är ofta ett problem för gruppen. Frågan har lyfts på statlig nivå om
bidrag för att subventionera hyran för att göra insatsformen mer attraktiv för gruppen.
I andra kommuner har det kommunala bostadsbolaget fått i uppdrag att se över
möjligheten att ställa om befintliga flerbostadshus till seniorboende/ trygghetslägenheter
för att skapa fler lägenheter för äldre med lägre hyra.
Det långsiktiga målet är att det i framtiden skall finnas bra och lämpliga bostäder i tillräcklig
omfattning dit äldre väljer att flytta.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-11-08

§ 180 2021.522 KS

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 september 2021, § 156,
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förändringar i taxan som gäller från 1 januari
2022.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Avfallsverksamheten står utanför skattekollektivet och självfinansieras genom avgifter. Till
föreslagen renhållningstaxa för 2022 ingår avgiftsjusteringar som följer av bland annat ökade
behandlingskostnader. Samtliga justeringar beskrivs ytterligare och framgår av underlag till
ärendet.
Samhällsbyggnadsnämndens föreslagna taxa innebär en generell höjning av
renhållningstaxan som uppgår till 8 procent. Detta motsvarar en höjning för villakunder om
cirka 20 kr per månad för fyrfackssortering.
Utöver ovanstående höjning föreslås ytterligare förändringar. Det föreslås en större
differentiering mellan avgiften för fyrfackskärl och tjänsten grönt/brunt kärl för ökad
materialåtervinning. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog därför en höjning av
hämtningsavgiften för grönt/brunt kärl med 15 procent. Därefter beslutade
samhällsbyggnadsnämnden om en höjning på 25 procent.
Dessutom föreslås att samma hämtningsavgift ska gälla för tjänsterna grönt/brunt kärl och
grönt kärl/hemkompost. Av samhällsbyggnadsnämndens underlag framgår att ändringen
föreslås av miljöskäl och att förslaget innebär att hämtningsavgiften blir densamma oavsett
om man hemkomposterar eller ej.
Arbetsutskottet har den 27 oktober 2021, § 186 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Föreslagen taxa fastställs.
2. Renhållningstaxa 2022 börjar gälla 1 januari 2022.

Utdragsbestyrkande
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Renhållningstaxa för Alingsås kommun 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 september 2021, § 156,
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förändringar i taxan som gäller från 1 januari
2022.
Förvaltningens yttrande
Avfallsverksamheten står utanför skattekollektivet och självfinansieras genom avgifter. Till
föreslagen renhållningstaxa för 2022 ingår avgiftsjusteringar som följer av bland annat ökade
behandlingskostnader. Samtliga justeringar beskrivs ytterligare och framgår av underlag till
ärendet.
Samhällsbyggnadsnämndens föreslagna taxa innebär en generell höjning av
renhållningstaxan som uppgår till 8 procent. Detta motsvarar en höjning för villakunder om
cirka 20 kr per månad för fyrfackssortering.
Utöver ovanstående höjning föreslås ytterligare förändringar. Det föreslås en större
differentiering mellan avgiften för fyrfackskärl och tjänsten grönt/brunt kärl för ökad
materialåtervinning. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog därför en höjning av
hämtningsavgiften för grönt/brunt kärl med 15 procent. Därefter beslutade
samhällsbyggnadsnämnden om en höjning på 25 procent.
Dessutom föreslås att samma hämtningsavgift ska gälla för tjänsterna grönt/brunt kärl och
grönt kärl/hemkompost. Av samhällsbyggnadsnämndens underlag framgår att ändringen
föreslås av miljöskäl och att förslaget innebär att hämtningsavgiften blir densamma oavsett
om man hemkomposterar eller ej.
Ekonomisk bedömning
Föreslagen taxa är beräknad för att täcka avgiftskollektivets kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Föreslagen taxa fastställs.
Renhållningstaxa 2022 börjar gälla 1 januari 2022.
Beslutet ska skickas till
SBN
Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-10-20
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Samhällsbyggnadsnämn
den
Protokoll
2021-09-27

§ 156 2021.393 SBN

Renhållningstaxa 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadskontorets avfallsverksamhet är en avgiftsfinansierad verksamhet som
ansvarar för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall, drift av två
återvinningscentraler och den aktiva deponin på Bälinge. Även tömning av slam från enskilda
avloppsanläggningar ligger inom ramen för Avfallsverksamhetens ansvar.
För behandling och energiåtervinning av det brännbara avfallet, d.v.s. brännbart
hushållsavfall, grovt brännbart från ÅVC och impregnerat trä så ökar kostnaderna 2022 bland
annat på grund av förbränningsskatt och utsläppsrätter.
Behandlingskostnaderna för slam och lakvatten ökar med 9,5 % och det blir även ökade
kostnader för behandling och återvinning av farligt avfall och trä.
Kostnaderna för fordonsbränsle har fortsatt öka under 2021 och bränsleprognoser förutspår
ökade bränslepriser även 2022, vilket innebär att åkeriverksamheten får högre kostnader.
Enligt Regeringsbeslut 2020-12-22 så kommer ansvaret för insamling av tidnings- och
reklampapper från årsskiftet 2022 att övergå från producenterna till kommunerna. Vad detta
innebär ekonomiskt är svårt att förutse, diskussioner pågår med producenter, Avfall Sverige
och GR. Lösning beräknas finnas på plats innan årsskiftet.
Förvaltningens förslag är en höjning av Renhållningstaxan med 8,0 %. För tjänsten
fyrfackssortering innebär det en höjning för villakund på 20 kr/månad.

Taxeförändring för ökad återvinning och förbättrad miljö
Enligt Alingsås kommuns Avfallsföreskrifter skall insamlingen göras på ett hälso- och
miljöriktigt och sorteringen ska så långt som möjligt ske vid källan.
Alingsås kommun har satt som mål att öka materialåtervinningen och har också därför
investerat i fyrfackskärl och FNI-hämtning vilket gett goda resultat. I taxa 2020 gjordes en
miljöstyrande taxehöjning vilket inneburit goda resultat med en anslutningsgrad som ökat
från strax över 60 % (2019) till 75 % (2020).
Dock var målet vid införandet en anslutningsgrad på 80 % för villhushåll. För att ha möjlighet
att nå målet så bör taxan mellan alternativen fyrfackskärl och grönt/brunt kärl differentieras
ytterligare för att styra mot målet och därigenom ytterligare öka materialåtervinningen.
Förvaltningens förslag är en höjning av hämtningsavgiften med 15 % vilket gör det
lönsammare för både kund och miljö att byta till fyrfackskärl istället. För tjänsten grönt &
brunt kärl innebär det en höjning för villakund på 31 kr/månad.
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Alingsås kommun har satt som mål att öka andelen hushållsavfall som samlats in för
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling. Målet är 50 % men vi når i dagsläget bara
43 %. En åtgärd för att öka insamlingen av matavfall är att sluta differentiera
hämtningsavgiften för insamling av grönt/brunt kärl och bara grönt kärl vid hemkompostering.
Den stora miljönyttan av matavfall görs vid gemensam rötning särskilt om både
näringsämnen och energi i form av biogas tillvaratas. Denna energi går tyvärr förlorad som
värme vid kompostering. Förslaget är därmed att hämtningsavgiften är densamma oavsett
om man hemkomposterar eller ej.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 20 september, § 155, och
föreslog enligt förvaltningens förslag följande:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att:
1. fastställa en höjning av Renhållningstaxan med 8,0 procent.
2. fastställa en höjning av hämtningsavgiften för grönt/brunt-kärl med 15,0 % för
villahushållen.
3. fastställa samma hämtningsavgift för tjänsterna grönt/brunt kärl och grönt
kärl/hemkompost.
Höjningarna gäller från och med 2022-01-01.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ändringsförslag
Björn Källhult (KD) föreslår att hämtningsavgiften för grönt/brunt-kärl för villahushållen, enligt
punkt två i förslaget, höjs med 25.0 % istället för 15.0 %.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottets förslag, med ändring i enlighet med ändringsyrkande
från Björn Källhult, ska bifallas.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslut:
Förslag till ny taxa 2022 godkänns med ändring i punkt 2 enligt ändringsförslag:
 Renhållningstaxan höjs med 8%.
 Hämtningsavgiften för grönt/brunt-kärl höjs med 25,0 % för villahushållen.
 Samma hämtningsavgift ska gälla för tjänsterna grönt/brunt kärl och grönt
kärl/hemkompost.
Höjningarna gäller från och med 2022-01-01.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att att fastställa följande taxeändringar:
 Renhållningstaxan höjs med 8%.
 Hämtningsavgiften för grönt/brunt-kärl höjs med 25,0 % för villahushållen.
Utdragsbestyrkande

Sida
Sida37
2 av
av394

Samhällsbyggnadsnämn
den
Protokoll
2021-09-27



Samma hämtningsavgift ska gälla för tjänsterna grönt/brunt kärl och grönt
kärl/hemkompost.
Höjningarna gäller från och med 2022-01-01.

Reservationer
John Hedlund (V) och Björn Dahlin (M) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
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1 Renhållningstaxa för Alingsås
Renhållningstaxan beslutades av kommunfullmäktige 2021-XX-XX, § XXX och gäller från och med
den 1 januari 2022 då renhållningstaxa som antogs av kommunfullmäktige 2020-10-28, § 137
upphör att gälla. Taxan avser de avgifter som enligt 5 avd, 27 kap, 4-6 § Miljöbalken kan tas ut för
hantering av avfall.

1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås kommun
I kommunens gällande avfallsföreskrifter finns regler som b.la. föreskrifter om hämtning,
avfallsbehållares placering, dragväg samt avfallsutrymmens och transportvägars utformning.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att kommunens regler om avfallshantering enligt gällande
föreskrifter om avfallshantering följs.
För att kommunen ska omhänderta avfall i enlighet med denna renhållningstaxa ska kraven i
kommunens gällande avfallsföreskrifter vara uppfyllda.

1.2 Återvinningskort
För att få tillgång till kommunens återvinningscentraler, Bälinge och Sollebrunn, behövs ett
återvinningskort. Hushåll kan få ett återvinningskort vilket ger privatpersoner rätt att lämna
grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och el-avfall (max 3 kbm per tillfälle) på kommunens
återvinningscentraler. Kort kan beställas hos kommunen eller hämtas på Bälinge
återvinningscentral. Kortet tillhör fastigheten och ska lämnas tillbaka till kommunen vid flytt.

1.3 Definitioner
Begrepp som förekommer i denna renhållningstaxa har samma betydelse som i avfallsföreskrifter
för Alingsås kommun.

2 Allmänna bestämmelser
2.1 Avgiftsskyldighet
Avgifter i denna renhållningstaxa ska betalas till kommunen.
Avgiften ska betalas av fastighetsinnehavaren. Med fastighetsinnehavaren avses den som är
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare. Mottagande av faktura kan efter överenskommelse mellan Alingsås kommun,
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst,
överlåtas till nyttjanderättshavare. Fastighetsinnehavaren är dock strikt ansvarig för betalningen i
de fall nyttjanderättshavaren inte betalar faktura till kommunen. Betalas inte faktura i tid debiteras
dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso.
Om ett kärl vid ordinarie hämtningstillfälle inte har använts sedan föregående hämtning, räknas det
ändå som hämtning och debiteras enligt taxan. Detsamma gäller om ett kärl som inte är tillgängligt
för hämtning (inte framställt) eller som av andra skäl inte kunde tömmas vid det ordinarie
hämtningstillfället.
Abonnemang för helårsboende och verksamheter faktureras två gånger per år. Fritidsboende
faktureras en gång per år. Slamtömning, flyttavräkningar och vissa tillfälliga avgifter eller tjänster
kan debiteras tätare.
Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2022
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Samtliga avgifter i denna renhållningstaxa anges inklusive lagstadgad mervärdeskatt, 25 %.

2.2 Ändringar, uppehåll i hämtning och gemensamma avfallsbehållare
Ändring av antal behållare, uppställningsplats eller annat som påverkar avfallets mängd eller
förutsättningarna för att hämta avfallet ska snarast meddelas till kommunen.
Uppehåll i hämtning och användning av gemensamma avfallsbehållare regleras i Alingsås
kommuns avfallsföreskrifter.
Under förutsättning att uppehåll i hämtning enligt kommunens avfallsföreskrifter beviljas betalar
fastighetsinnehavaren en grundavgift men ingen hämtningsavgift. Om fastighetsinnehavaren
återkommer till fastigheten utan att meddela detta till kommunen utgår full hämtningsavgift för
hela den perioden som ansökan om uppehåll omfattar.
Varje hushåll som använder gemensamma avfallsbehållare betalar en grundavgift. Hushållen delar
dock på hämtningsavgiften. Om gemensam avfallsbehållare nyttjas av fritidshus och villahushåll
utgår hämtningsavgift utifrån renhållningstaxa för villahushåll.

2.3 Tillämpning
Frågor angående tillämpning och tolkning av renhållningstaxan följer tekniska nämndens
delegation och är delegerat till avfallschefen. För hämtning och behandling av avfall eller
utförande av tjänster som inte kan debiteras enligt kap 3 i renhållningstaxan, fastställs avgiften
enligt kap 4.
I övrigt hänvisas till kommunens renhållningsordning och till övrig avfallslagstiftning.

3 Avgifter för hämtning av källsorterat hushållsavfall
Renhållningstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast
avgift som finansierar b.la. drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, miljö- och
utvecklingsarbete, information m.m. Hämtningsavgiften täcker kostnaden för hämtning och
behandling av avfall. Nivån på hämtningsavgiften baseras på fastighetsinnehavarens val av
abonnemang, behållarstorlek och hämtningsfrekvens.
Enligt kommunens avfallsföreskrifter, kap 3 §5 ska matavfall sorteras ut och hållas skilt från annat
avfall. Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till miljöskyddsnämnden, kompostera matavfall på
den egna fastigheten. Annat avfall än hushållsavfall inkl. avfall som omfattas av producentansvar
ska lämnas i respektive insamlingssystem som beskrivs i avfallsföreskrifterna kap 4.
Avfallsbehållare ska på hämtningsdagen senast kl. 07:00 placeras i anslutning till hämtningsvägen
eller av tekniska förvaltningen anvisad plats. Fastighetsinnehavare kan efter tekniska
förvaltningens skriftliga godkännande, mot tilläggsavgift enligt punkt 3.5.2, få kärl hämtat på
annan plats.
Kärl ska ställas så att draghandtaget är lättillgängligt från dragvägen och får t.ex. inte vara vänt
mot vägg eller buske.
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3.1 Brännbart avfall och matavfall från villahushåll
Villahushåll betalar en grundavgift per bostad. Förutom grundavgift tillkommer hämtningsavgift
för brännbart avfall och utsorterat matavfall utifrån valt abonnemang, behållarvolym och
hämtningsfrekvens.
Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl
Hushåll i villa sorterar ut brännbart avfall, matavfall, tidningar, småbatterier, mindre ljuskällor
samt förpackningar av plast, papper, metall och glas i ett fastighetsnära insamlingssystem med
fyrfackskärl. I avgiften ingår två stycken 370 liters kärl med separata fack samt en behållare för
småbatterier och mindre ljuskällor.
Tabell 3.1 a Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl kr/år inkl.
moms
Hämtningsfrekvens

26 ggr/år, båda kärlen

Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt

1 990 kr
1 321 kr
3 311 kr

Villahushåll med fastighetsnära insamling i fyrfackskärl kan beställa tilläggskärl för brännbart
avfall. I avgiften ingår ett 190 liters kärl för brännbart avfall.
Tabell 3.1 b Tilläggskärl 190 liter för brännbart avfall vid
fastighetsnära insamling med fyrfackskärl, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Hämtningsavgift

26 ggr/år
1 394 kr

Brännbart avfall och matavfall i separata kärl
Abonnenter i villa som inte ansluter sig till det fastighetsnära insamlingssystemet med fyrfackskärl
sorterar ut brännbart avfall och matavfall i två separata kärl. I avgiften ingår ett 190 liters kärl eller
ett 370 liters kärl för brännbart avfall samt ett 130 liters kärl för matavfall.
Tabell 3.1 c Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl och matavfall i 130 liters kärl,
kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens

26 ggr/år, båda kärlen

Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt
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13 ggr/år brännbart kärl
26 ggr/år matavfallskärl
1 990 kr
1 012 kr
3 002 kr

Tabell 3.1 d Hämtning av brännbart avfall i 370 liters kärl
och matavfall i 130 liters kärl, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt

26 ggr/år
1 990 kr
3 771 kr
5 761 kr

Hushåll i villa som, efter anmälan till miljöskyddsnämnden, komposterar matavfall på den egna
fastigheten får ett 190 liters kärl eller ett 370 liters kärl för brännbart avfall.
Tabell 3.1 e Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl vid hemkompostering
av matavfall, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt

26 ggr/år
1 990 kr
1 855 kr
3 845 kr

Tabell 3.1 f Hämtning av brännbart avfall i 370 liters kärl
vid hemkompostering av matavfall, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt
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13 ggr/år
1 990 kr
1 012 kr
3 002 kr

3.2 Brännbart avfall och matavfall från fritidshus
Fritidshus betalar en grundavgift per bostad. Förutom grundavgift tillkommer hämtningsavgift för
brännbart avfall respektive utsorterat matavfall utifrån valt abonnemang, behållarvolym och
hämtningsfrekvens. Hämtning sker mellan 1 maj och 30 september.
Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl
Hushåll i fritidshus sorterar ut brännbart avfall, matavfall, tidningar, småbatterier, mindre
ljuskällor samt förpackningar av plast, papper, metall och glas i ett fastighetsnära
insamlingssystem med fyrfackskärl. I avgiften ingår två stycken 370 liters kärl med separata fack
samt en behållare för småbatterier och mindre ljuskällor.
Tabell 3.2 a Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl kr/år inkl. moms
11 ggr/år, kärl 2 (brännbart, matavfall)
5 ggr/år kärl 1
1 290 kr
590 kr
1 880 kr

Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt

Brännbart avfall och matavfall i separata kärl
Hushåll i fritidshus sorterar ut brännbart avfall och matavfall i två separata kärl. I avgiften ingår ett
190 liters kärl för brännbart avfall och ett 130 liters kärl för matavfall.
Tabell 3.2 b Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl och matavfall i 130 liters
kärl, kr/år inkl. moms

Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt

5 ggr/år
11 ggr/år, båda brännbart
kärlen
11 ggr/år
matavfall
1 290 kr
1 290 kr
682 kr
448 kr
1 972 kr
1 738 kr

2 ggr/år brännbart
11 ggr/år matavfall
1 290 kr
411 kr
1 701 kr

Hushåll i fritidshus som, efter anmälan till miljöskyddsnämnden, komposterar matavfall på den
egna fastigheten får ett 190 liters kärl för brännbart avfall.
Tabell 3.2 c Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl vid hemkompostering av
matavfall, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt
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2 ggr/år
1 290 kr
411 kr
1 701 kr

3.3 Brännbart avfall och matavfall från flerfamiljshus och verksamheter
Flerfamiljshus betalar en grundavgift per lägenhet. För verksamheter utgår en grundavgift per
verksamhet. Förutom grundavgift tillkommer hämtningsavgift för brännbart avfall respektive
utsorterat matavfall utifrån antal behållare, behållarvolym och hämtningsfrekvens.
Grundavgifter
Tabell 3.3 a Grundavgifter för flerfamiljshus och
verksamheter, kr/år inkl. moms
Flerfamiljshus, per lägenhet
Verksamhet, per verksamhet

1 477 kr
1 990 kr

Hämtningsavgifter för matavfall
Tabell 3.3 b Hämtningsavgifter för matavfall, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
26 ggr/år
52 ggr/år
Kärl, 130 liter
170 kr
377 kr
Kärl, 240 liter*
391 kr
870 kr
* Nya matavfallsabonnemang med 240 liters kärl får ej tecknas.

104 ggr/år
903 kr
2 082 kr

156 ggr/år
1 354 kr
3 126 kr

Hämtningsavgifter för brännbart avfall
Tabell 3.3 c Hämtningsavgifter för brännbart avfall, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens 13 ggr/år*
26 ggr/år
52 ggr/år
104 ggr/år
Kärl, 190 liter
578 kr
1 152 kr
2 304 kr
5 532 kr
Kärl, 370 liter
1 149 kr
2 303 kr
4 600 kr
10 999 kr
Kärl, 660 liter
2 001 kr
4 002 kr
8 007 kr
19 213 kr
* Nya abonnemang med hämtningsfrekvens 13 ggr/år får ej tecknas av flerfamiljshus.

156 ggr/år
8 297 kr
16 581 kr
28 821 kr

Bottentömmande behållare för flerfamiljshus
För flerfamiljshus finns det möjlighet att utföra avfallshämtning i bottentömmande behållare.
Avfallsavdelningen skall alltid i förväg godkänna behållartyp och hämtstället.
En förutsättning för att använda bottentömmande behållare för brännbart restavfall, är att det
även finns behållare för matavfall på samma hämtställe.
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3.4 Felsorterat avfall
I de fall avfallsbehållare innehåller felsorterat avfall har kommunen rätt att ta ut en särskild avgift
för felsortering.
Tabell 3.4 Osorterat avfall, kr inkl. moms
Abonnent som ej har godkänd sortering efter första påpekandet, avgift per
felsorterat kärl och hämtningstillfälle

750 kr

3.5 Tilläggsavgifter för hushållsavfall
Abonnenter kan beställa extra tjänster och extra service som omfattas av det kommunala
renhållningsansvaret men som inte nyttjas av taxekollektivet som helhet. För extra tjänster och
extra service utgår separata avgifter.
3.5.1 Extra hämtning av avfallsbehållare
I de fall abonnenter har behov av extra hämtning av brännbart avfall och utsorterat matavfall kan
detta beställas mot särskild avgift. Hämtning utförs normalt inom 5 arbetsdagar.
Tabell 3.5.1 Extra hämtning av avfallsbehållare,
kr/behållare och hämtning inkl. moms
Brännbart avfall, 190 liter
Brännbart avfall, 370 liter
Brännbart avfall, 660 liter
Fyrfackskärl, 370 liter
Fyrfackskärl, 660 liter
Matavfall, 130 liter
Matavfall, 240 liter
Säck 160 liter med brännbart avfall (max 15 kg)

286 kr
286 kr
378 kr
286 kr
378 kr
286 kr
286 kr
286 kr

3.5.2 Dragvägstillägg
Kärl ska normalt placeras i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Efter
skriftligt godkännande från tekniska förvaltningen kan annan placering av kärl medges.
Dragvägstillägg utgår enligt nedan.
Tabell 3.5.2 Dragvägstillägg, kr/behållare och hämtning
inkl. moms
Upp till 5 meter
5-15 meter
15-25 meter
25-35 meter
35-40 meter
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3.5.3 Trädgårdsavfall
Abonnenter kan beställa säsongshämtning av trädgårdsavfall. Hämtning sker 16 ggr under säsong
mellan mars och november. Trädgårdsavfallet hämtas i 370 liters kärl. Trädgårdskärlet ska på
hämtningsdagen senast kl. 07:00 placeras i anslutning till hämtningsvägen eller av
Samhällsbyggnadsförvaltningen anvisad plats, dragväg medges ej för trädgårdskärl.
Tabell 3.5.3 Trädgårdsavfall, kr/år inkl. moms om inget annat anges
Säsongshämtning av trädgårdsavfall i 370 l kärl
Avgift för extra hämtning av kärl med trädgårdsavfall
kr/hämtning

1 133 kr
286 kr

3.5.4 Grovavfall
Abonnenter har möjlighet att beställa budad hämtning av grovavfall. I hämtningsavgiften ingår
hämtning av upp till 1 kbm grovavfall. För volymer över 1 kbm utgår en avgift per tillkommande
kbm. Budat grovavfall hämtas normalt inom 5 arbetsdagar. Enskilt föremål som hämtas får inte
väga mer än 50 kg. För vikt över 25 kg per föremål utgår en avgift för extra personal. Om vikten
på 25 kg överskrids ska detta meddelas vid beställning.
Tabell 3.5.4 Grovavfall, kr inkl. moms
Framkörning inkl. hämtning av 1 kbm grovavfall, avgift per
hämtningstillfälle

885 kr

Avgift för volym som överstiger 1 kbm, avgift per kbm

234 kr

Avgift för extra personal, avgift per påbörjad timme

659 kr

3.5.5 Slamsugning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare
Fastighetsinnehavare kan beställa tömning av slutna tankar, slamavskiljare och fettavskiljare enligt
tjänsteutbud och avgifter som redovisas nedan.
Tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare ska ske tillräckligt ofta för att
anläggningen ska upprätthålla en god funktion. Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år
medan fettavskiljare ska tömmas minst två gånger per år. Slutna tankar töms efter behov.
Tömning sker enligt fastställt schema eller efter budning. Budad tömning utförs normalt inom 5
arbetsdagar. Tömningsavgifterna avser hämtställen med slangdragning upp till 25 meter.

Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2022

10
Sida 48 av 94

Tabell 3.5.5 a Tömning av slutna tankar och slamavskiljare, kr inkl. moms
Avgift för schemalagd tömning och behandling upp till 3 kbm

1 497 kr

Avgift för budad tömning och behandling upp till 3 kbm

1 697 kr

Avgift tömning och behandling över 3 kbm, per kbm

438 kr

Tabell 3.5.5 b Tömning av fettavskiljare, kr inkl. moms
Framkörningsavgift, per tillfälle
Behandlingsavgift, per kbm

632 kr
632 kr

Om två eller fler anläggningar töms på en och samma fastighet utgår extra avgift per tillkommande
anläggning enligt tabell 3.5.5 c.
Fastighetsinnehavare som har behov av akut slamsugning kan beställa tömning inom samma dygn
eller tömning inom 24 timmar mot extra avgift utöver ordinarie avgift för framkörning och
behandling. I det fall fastighetsinnehavaren har önskemål om tömning på ett förbestämt datum
(arbetsdagar) utgår extra avgift utöver ordinarie avgift för framkörning och behandling. Tömning
på ett förutbestämt datum ska beställas minst 5 arbetsdagar innan önskad tömningsdag.
I de fall brunn inte varit åtkomlig för tömning utgår en avgift för bomkörning utöver ordinarie
avgift för framkörning och behandling.
Tabell 3.5.5 c Tilläggsavgifter slamsugning, kr inkl. moms
Tömning av 2 eller fler anläggningar på samma fastighet (max 3 kbm
extra volym per tillfälle), avgift per anläggning
Budad tömning inom 24 timmar
Budad tömning inom samma dygn

967 kr
1 933 kr

Avgift om abonnenten har önskemål om tömning på ett förbestämd datum
(vardagar)
Bomkörning vid budad tömning eller ordinarie, planerad och aviserad
tömning
Avgift för extraslang, över 25 meter upp till 55 meter (per 10 meter)
Avgift för extraslang över 55 meter
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967 kr
1 485 kr
270 kr
2 700 kr

4 Avgifter för övriga tjänster
I de fall fastighetsinnehavare har behov av hämtning, behandling eller tjänster som omfattas av det
kommunala renhållningsansvaret men som inte ryms inom det tjänsteanbud som finns i
renhållningstaxans 3 kap utgår avgifter enligt tabellen nedan. Administrativt påslag med 20 %
tillkommer per hämtning eller per tjänst.
Tabell 4 Avgifter för övriga tjänster, kr inkl. moms
Avfallsfordon som normalt används inom kommunen,
avgift per tillfälle

1 204 kr

Specialfordon som normalt inte används inom
kommunen, avgift per tillfälle

1 507 kr

Extra personal, avgift per tillfälle

659 kr

Behandling, avgift per ton

kommunens självkostnad

Hyra av kärl, avgift per dygn
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-11-08

§ 181 2021.348 KS

Kommunernas klimatlöften inför 2022
Ärendebeskrivning
”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland, i samverkan med flera andra
aktörer. Kraftsamlingen samlar kommuner, företag, högskolor och andra organisationer i
Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.
Klimat 2030 är också en av samverkansplattformarna som ska bidra till genomförandet av
den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030.
För ett år sedan bjöds kommunerna i Västra Götalandsregionen in för att anta klimatlöften
inför 2021 för genomförande under året. Satsningen fortsätter nu och Alingsås kommun har
fått erbjudande om att anta nya klimatlöften för genomförande år 2022. Förslag till
kommunernas klimatlöfte består av 20 konkreta åtgärder där kommunerna har rådighet, som
är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning.
Beslut om vilka klimatlöften Alingsås kommun vill anta ska skickas till Länsstyrelsen i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen senast den 1 december 2021.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av de klimatlöften som föreslås för 2022. Listan består
fortsatt av 20 klimatlöften med stor potential att minska klimatpåverkan. Merparten av årets
löften har samma innebörd men är i många fall omformulerade för att höja ambitionsnivån
och vara lättare att både förstå och följa upp. En separat uppföljning görs under november
2021 för att följa upp de klimatlöften som kommunen åtog sig 2021.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-11-08

KS § 181, forts
Kommunledningskontoret har haft dialog med förvaltningar och bolag och tagit fram förslag
på vilka klimatlöften som ska antas. Detta utifrån avvägningar av resurser och vad som
bedömts vara realistiskt att arbeta med och uppnå under 2022. Vissa av dessa mål antogs
2020, men har efter samverkan med förvaltningarna och ansvarig rekommenderats att fortgå
även under 2022. Dessa mål är följande:
Klimatlöfte 1. Vi har en laddplan för kommunen (tidigare Vi använder en klimatstyrande
resepolicy).
Klimatlöfte 3. Våra nya personbilar är klimatbonus bilar (tidigare Våra nya personbilar är
miljöbilar).
Klimatlöfte 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Klimatlöfte 11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa.
Klimatlöfte 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Klimatlöfte 14. Vi genomför energieffektiviseringar (tidigare Vi gör investeringar för
energieffektiviseringar).
Klimatlöfte 20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (tidigare Vi
arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat).
Efter samverkan med förvaltningarna föreslås ytterligare löften att antas inför 2022. Inom alla
nya föreslagna löften pågår redan i dagsläget ett arbete.
Klimatlöfte 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
Klimatlöfte 7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar.
Klimatlöfte 10. Vi använder cirkulära möbler.
Klimatlöfte 16. Vi installerar solenergi.
Genom detta förslag antar Alingsås kommun 11 av 20 föreslagna Klimatlöfte 2022,
jämfört med 9 av 20 antagna klimatlöften 2021.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-11-08

KS § 181, forts
Arbetsutskottet har den 27 oktober 2021, § 187 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Klimatlöfte 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 och 20 i Kommunernas klimatlöfte 2022 antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att samtliga klimatlöften antas.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Klimatlöfte 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 och 20 i Kommunernas klimatlöfte 2022 antas.

Reservation
Anna Hansson (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-13
Cecilia Knutsson

Kommunstyrelsen

2021.348 KS

Inbjudan till Alingsås kommun att delta i Kommunernas
klimatlöften 2022
Ärendebeskrivning
”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland, i samverkan med flera andra
aktörer. Kraftsamlingen samlar kommuner, företag, högskolor och andra organisationer i
Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.
Klimat 2030 är också en av samverkansplattformarna som ska bidra till genomförandet av
den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030.
För ett år sedan bjöds kommunerna i Västra Götalandsregionen in för att anta klimatlöften
inför 2021 för genomförande under året. Satsningen fortsätter nu och Alingsås kommun har
fått erbjudande om att anta nya klimatlöften för genomförande år 2022. Förslag till
kommunernas klimatlöfte består av 20 konkreta åtgärder där kommunerna har rådighet, som
är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning.
Beslut om vilka klimatlöften Alingsås kommun vill anta ska skickas till Länsstyrelsen i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen senast den 1 december 2021.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av de klimatlöften som föreslås för 2022. Listan består
fortsatt av 20 klimatlöften med stor potential att minska klimatpåverkan. Merparten av årets
löften har samma innebörd men är i många fall omformulerade för att höja ambitionsnivån
och vara lättare att både förstå och följa upp. En separat uppföljning görs under november
2021 för att följa upp de klimatlöften som kommunen åtog sig 2021.
Kommunledningskontoret har haft dialog med förvaltningar och bolag och tagit fram förslag
på vilka klimatlöften som ska antas. Detta utifrån avvägningar av resurser och vad som
bedömts vara realistiskt att arbeta med och uppnå under 2022. Vissa av dessa mål antogs
2020, men har efter samverkan med förvaltningarna och ansvarig rekommenderats att fortgå
även under 2022. Dessa mål är följande:








Klimatlöfte 1. Vi har en laddplan för kommunen (tidigare Vi använder en
klimatstyrande resepolicy).
Klimatlöfte 3. Våra nya personbilar är klimatbonus bilar (tidigare Våra nya personbilar
är miljöbilar).
Klimatlöfte 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Klimatlöfte 11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att
köpa.
Klimatlöfte 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Klimatlöfte 14. Vi genomför energieffektiviseringar (tidigare Vi gör investeringar för
energieffektiviseringar).
Klimatlöfte 20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (tidigare Vi
arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat).
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Efter samverkan med förvaltningarna föreslås ytterligare löften att antas inför 2022. Inom alla
nya föreslagna löften pågår redan i dagsläget ett arbete.





Klimatlöfte 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
Klimatlöfte 7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar.
Klimatlöfte 10. Vi använder cirkulära möbler.
Klimatlöfte 16. Vi installerar solenergi.

Genom detta förslag antar Alingsås kommun 11 av 20 föreslagna Klimatlöfte 2022, jämfört
med 9 av 20 antagna klimatlöften 2021.

Ekonomisk bedömning
Föreslagna klimatlöften bedöms kunna finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Klimatlöfte 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 och 20 i Kommunernas klimatlöfte 2022 antas.
Beslutet ska skickas till
Klimat2030@vregion.se
Samtliga nämnder och kommunala bolag

Bilagor
Kommunernas klimatlöften, inför 2022
Cecilia Knutsson
Stabschef

Sara Lehman Svensson
Miljöstrateg
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7 juni 2021
Till kommunstyrelsen

Kommunernas klimatlöften

Trots ett år med coronapandemin så har vi tillsammans växlat upp klimatarbetet.
Vilken bedrift! Vid lanseringen av Kommunernas klimatlöften förra året presenterade
kommunerna sammanlagt 326 klimatlöften som ska genomföras under 2021. Resultatet
när dessa klimatlöften genomförs är en minskning med en halv procent av länets totala
utsläpp, inklusive industriutsläppen. Det kan låta lite men är en stor utsläppsminskning
för en enskild satsning under ett år. Genomförandet av klimatlöftena är nu i full gång och
Klimat 2030 erbjuder stöd längs vägen.
Engagemanget för denna satsning har varit stort i kommunerna och en utvärdering visar
att ni kommuner vill att satsningen förlängs. Vi välkomnar detta för att kunna nå vårt
gemensamma mål att bli en fossiloberoende region år 2030.
Nu erbjuds er kommun att anta nya klimatlöften för genomförande 2022. Listan
består fortsatt av 20 klimatlöften med stor potential att minska klimatpåverkan. Några
klimatlöften som merparten kommuner redan hunnit genomföra har justerats eller
ersatts av nya klimatlöften för att vi tillsammans ska ta nästa steg. Bifogat detta brev finns
fördjupad information och formulär för svar senast 1 december.
Vi hoppas få en ny chans att bjuda in till Vara konserthus eftersom lanseringen förra året
blev digital. Kommunstyrelsens ordförande bjuds därför in för att eftermiddagen den 15
december 2021, om Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter, presentera er
kommuns klimatlöften. Då planerar vi att också fira de klimatlöften som genomförts i år.

Anders Danielsson				
Landshövding Västra Götaland		

Johnny Magnusson
Regionstyrelsens ordförande

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen samlar kommuner,
företag, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och
bidra i omställningen till en klimatsmart region.
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Inför 2022
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1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar *
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter *
9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)
10. Vi använder cirkulära möbler *
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa *
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål *
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål *
14. Vi genomför energieffektiviseringar *
15. Vi bygger i trä (ny)
16. Vi installerar solenergi *
17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)
18. Vi har en koldioxidbudget *
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation *
20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)

(ny)

Detta är ett nytt klimatlöfte inför 2022.

*

Detta klimatlöfte har förändrats något i jämförelse med klimatlöftena inför 2021. 			
Klimatlöfte 7 är samma formulering men har flyttats från plats nr. 9.
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1. Vi har en laddplan för kommunen. Det innebär att kommunen
kartlägger laddmöjligheter och tar fram en plan för laddning av fordon där
kommunen har rådighet vid bostäder, arbetsplatser, handel och besöksmål.
Planen ska peka ut kommunens ansvar och hur kommunen kan samverka med
aktörer som tillhandahåller laddning. På parkeringar vid kommunägda bostäder
ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande
prioriteras, parkeringsplatser samnyttjas och att parkering och laddning prissätts
marknadsmässigt.

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor. Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas flyg- och bilresor i
tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som speglar
exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att
kunna stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder
internt i organisationen.

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. Det innebär att alla
nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara bilar
som uppfyller krav på att få bonus i fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra
personbilar som då ska uppfylla Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern
dispens.

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya
avtal. Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där
transporter upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter.
Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och
tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser,
städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Det
innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och redovisas.
Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter
och syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över
tid.

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att
prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan
parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med
parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler
samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i
prioriterade upphandlingar. Det innebär att kommunen bedömer var
klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta (utöver upphandlingar som tas upp i
klimatlöfte 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar under året.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad
engångsprodukt eller erbjuder minst fem nya beställningsbara alternativ av
flergångsprodukter och/eller engångsprodukter tillverkade av återvunnet eller
förnybart material för kommunens verksamheter. Produkterna ska vara andra
än de som förbjuds enligt EU:s engångsplastdirektiv.

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. Det innebär att kommunen
gör en inventering av inköp och hantering av arbetskläder inför kommande
upphandling och genomför minst en ny åtgärd för att förlänga livstiden för
arbetskläder. Exempel på åtgärder kan vara att: minska antal modeller/
färger, använda generella loggor, erbjuda skrädderitjänster, återbruk eller
återtagssystem.
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10. Vi använder cirkulära möbler. Det innebär att kommunen
inreder med minst 20 procent cirkulära möbler (mätt i antal eller kostnad) i
kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de repareras och
används på nytt, köps begagnade eller återbrukas internt.

11. Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter
istället för att köpa. Det innebär att kommunen kan visa att minst tre
olika insatser pågår varav minst en initieras under 2022. Det kan ske genom
samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att skapa plats
i bostadsområde för att dela saker, att kommunen erhåller platser att reparera
eller liknande.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Det innebär att kommunen sätter och följer upp mål samt arbetar med rutiner
för att undvika matsvinn genom förebyggande åtgärder. Kommunen ska mäta
matsvinnet med ett uppsatt mål på max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller
middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och
tallrikssvinn.

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig
verksamhet och har mål. Det innebär att kommunen i sitt arbete med
menyplanering och råvaruval beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt
mål att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under
minst en månad. Alternativt har satt mål att nyckeltalet för samtliga inköpta
livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.

14. Vi genomför energieffektiviseringar. Det innebär att kommunen
startar upp minst ett projekt för energieffektivisering i egna fastigheter med
exempelvis Totalmetodik från Belok eller motsvarande.
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15. Vi bygger i trä. Det innebär att kommunen ställer krav på minst
50 procent trästomme i ett byggnadsprojekt, antingen i egen regi eller i
markanvisning.

16. Vi installerar solenergi. Det innebär att solceller prövas i alla
nybyggnadsprojekt i kommunal regi och att minst en anläggning installeras i
kommunen.

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. Det innebär att
kommunen väljer ut minst en egen byggnad som har kommande behov av
renovering, lokalanpassning eller demontering och inventerar potentialen för
återbruk i den byggnaden, med fokus på minst fem kategorier byggvaror som
lämpar sig för återbruk.

18. Vi har en koldioxidbudget. Det innebär att kommunen har en
politiskt antagen koldioxidbudget och arbetar för en årlig utsläppsminskning
i linje med vad koldioxidbudgeten visar behövs för att nå Parisavtalet.
Alternativt har ett politiskt beslut att arbeta för en årlig utsläppsminskning
med hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom
grön obligation. Det innebär att kommunen gör minst en investering
genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från
Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar
till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva
investeringsformer.

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för
klimatet. Det innebär att kommunen bjuder in invånarna till dialog om
klimatåtgärder för att skapa mer delaktighet och skynda på omställningen.
Detta kan ske i form av dialogmöten eller workshops dit allmänheten och/
eller föreningar/organisationer bjuds in. Kommunen ska återkoppla och
kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.
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Beskrivning av Kommunernas
klimatlöften inför 2022
Bakgrund

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80
procent från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas
konsumtion ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990
har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi
öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen.
För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu
bjuds kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.

Syfte

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är
beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in
alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som
är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Mycket arbete görs redan i
kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Genom Kommunernas
klimatlöften vill vi förstärka klimatarbetet i kommunerna och åstadkomma något
storartat tillsammans.

Hur

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras.
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till
klimat2030@vgregion.se.
När ni antar klimatlöften kan ni svara A, B eller C på respektive löfte:
•

A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni
ska komma i mål med en åtgärd under 2022
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•

B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er
kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte
uppfyller det.

•

C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att
genomföra klimatlöftet 2022.

Huvudfokus för stödinsatser under 2022 är de kommuner som svarar alternativ A på
respektive löfte. De som svarar B kan i stället bjudas in som goda exempel. Satsningen
vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses som en utvärdering av respektive kommuns
klimatarbete hittills.

Genomförande

Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2022. Flera
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de
olika åtgärderna. Vi ser gärna att kommunen uppger en kontaktperson för varje antaget
löfte. Klimat 2030 erbjuder stöd i genomförandefasen av klimatlöftena. Mer information
och material kommer att finnas på www.klimat2030.se/klimatloften.

Detta vill vi fira

Den 15 december bjuds Kommunstyrelsens ordförande in att presentera er kommuns nya
klimatlöften 2022 för landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och kollegor från
andra kommuner. Dessutom vill vi tillsammans fira alla klimatlöften som genomförts
under 2021. Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och lokalproducerad
middag i Vara konserthus.

Uppföljning

Under november 2021 kommer kommunen få rapportera in hur det gått med
genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit tidigare. Klimat 2030
kommer att skicka ut uppföljningsformulär som kommunen svarar på. Uppföljningen
görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är en satsning vi gör
tillsammans. I slutet av 2022 följer vi upp de klimatlöften som antas i år och genomförs
under nästa år.
Svarsalternativen är tänkta att vara ja och nej, klimatlöftet är uppfyllt eller inte uppfyllt.
Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges ska
något av dessa vara uppfyllda.
Klimat 2030 kommer inte att samla in något underlag från kommunerna med
beskrivande texter, eftersom vi inte granskar vad kommunerna gör. Vi har heller ingen
möjlighet att följa upp vad som är påbörjat men inte uppfyllt, men däremot tror vi att
kommunen kan ha behov av att internt följa upp hur det gått.
Sista dag att skicka in uppföljningen till klimat2030@vgregion.se är den 1 december men
ni har hela året på er för genomförandet.
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Hur förhåller sig nya klimatlöften till de gamla?

Förhoppningsvis genomförs alla antagna klimatlöften under 2021, men om kommunen
inte haft möjlighet att slutföra åtgärden så går det att anta dem som nya löften och dessa
bokförs då till 2022.

Årets löften

I samband med att arbetet med klimatlöften 2022 kommer igång så lämnar vi listan från
2021 bakom oss. Vi har under året tagit till oss av önskemål om förtydligande av
formuleringar. Merparten av årets löften har samma titel men är i många fall
omformulerade för att höja ambitionsnivån samt vara lättare att förstå och följa upp. Vi
hoppas detta underlättar för er men vi förstår om det också väcker frågor.
De löften från förra årets lista som mer än 40 kommuner redan gjort eller genomför
under 2021 utgår eftersom vi vill uppmuntra kommunerna att ta nya steg. Vi ser gärna
att kommunerna fortsätter arbeta med dom löften som bara fanns med under 2021.
Exempelvis att följa upp sin resepolicy eller arbeta med livscykelanalys vid byggnation.
Här finns våra samordnare till stöd. Har ni frågor om förnybar el så finns Energikontor
Väst.

Läs mer och kontakt

Läs mer på www.klimat2030/klimatloften.
Frågor kan ställas till Klimat 2030:s processledare Lise Nordin (lise.nordin@vgregion.se)
och Svante Sjöstedt (svante.sjostedt@lansstyrelsen.se).
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Svar på motion om fler
offentliga affischeringsytor Martin Lindberg (V)
5
2020.530 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-11-08

§ 182 2020.530 KS

Svar på motion om fler offentliga affischeringsytor - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 12 december 220, § 178, lämnat en
motion om fler offentliga affischeringsytor.
Motionären föreslår följande:
Att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden eller annan lämplig nämnd i uppdrag
att tillse att det skapas fler offentliga affischeringsytor i Alingsås, både i tätortens olika
stadsdelar och i den övriga kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2021, § 19, att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Av Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter framgår att enskilda personer och
organisationer behöver söka tillstånd från polismyndigheten för att sätta upp affischer,
annonser och liknande anslag på ytor och föremål som vetter mot offentlig plats. Tillstånd
behövs däremot inte för att sätta upp sådana anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för sådana ändamål.
För att upprätta tavlor och andra anordningar avsedda för affischering krävs, som
utgångspunkt, tillstånd från myndighet. Om anordningen ska sättas upp inom detaljplanelagt
område krävs i regel bygglov från samhällsbyggnadsnämnden och om anordningen ska
sättas upp utom detaljplanelagt område krävs tillstånd från länsstyrelsen eller Trafikverket.
Enligt plan- och bygglagstiftningen kan undantag från bygglov medges för vissa skyltar, till
exempel skyltar vars area är högst 1,0 kvadratmeter. Vissa av undantagen gäller inte om
skylten placeras inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Tillstånd från länsstyrelsen kan också
behövas om en skylt vill sättas upp inom ett utpekat byggnadsminne inom detaljplanelagt
område.
Samhällsbyggnadsnämnden antog den 11 oktober 2011, § 147, riktlinjer för skyltar inom
detaljplanelagt område. Av riktlinjen går det att utläsa en varsam hållning till uppsättandet av
skyltar där måttfullhet i storlek och färg ska beaktas. Bland annat anges att en skylt bör
placeras på en byggnads fasad och att skyltens utformning ska anpassas till byggnadens
arkitektur. Av riktlinjerna framgår också uttryckligen att stor restriktivitet bör gälla
affischpelare och affischtavlor (stortavlor).

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-11-08

KS § 182, forts
Kommunledningskontoret har genom tjänstepersonsdialoger med både
samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen tagit in yttranden om
förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelade att tidigare försök med offentliga
affischeringsytor inte har fungerat tillfredsställande utan istället har resulterat i nedskräpning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelade även att man i dagsläget inte ser något behov
av offentliga affischeringsytor. Kultur- och utbildningsförvaltningen uppger att det i dagsläget
finns affischeringsmöjligheter för bland annat föreningar i kulturhuset, men också
affischeringsytor i Nolhaga, Gräfsnäs och i Alingsåsparken som används för annonsering om
olika evenemang på respektive plats. I övrigt uppger förvaltningen att det i dagsläget inte
anses föreligga några behov av fler offentliga affischeringsytor.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det i regel råder tillståndsplikt för att affischera
offentligt om inte affischeringen sker på en anordning avsedd för detta ändamål. Enligt
gällande riktlinje ska stor restriktivitet iakttas avseende just uppförande av sådana
anordningar. I dagsläget finns det möjlighet att annonsera om sin verksamhet via bland
annat kulturhuset och ingen av de tillfrågade förvaltningarna ser några behov av fler
offentliga affischeringsytor i dagsläget. Mot bakgrund av detta bedömer
kommunledningskontoret att nuvarande reglering och riktlinjer ger kommunen få eller inga
förutsättningar att arbeta enligt motionärens förslag. Eftersom tillfrågade förvaltningar inte ser
något behov av fler offentliga affischeringsytor föreslår kommunledningskontoret att
motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har den 27 oktober 2021, § 188 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Lindberg (V) och Anna Hansson (MP) föreslår att motionen bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-18
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2020.530 KS

Svar på motion om fler offentliga affischeringsytor
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 12 december 220, § 178, lämnat en
motion om fler offentliga affischeringsytor.
Motionären föreslår följande:


Att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden eller annan lämplig nämnd i
uppdrag att tillse att det skapas fler offentliga affischeringsytor i Alingsås, både i
tätortens olika stadsdelar och i den övriga kommunen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2021, § 19, att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

Förvaltningens yttrande
Av Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter framgår att enskilda personer och
organisationer behöver söka tillstånd från polismyndigheten för att sätta upp affischer,
annonser och liknande anslag på ytor och föremål som vetter mot offentlig plats. Tillstånd
behövs däremot inte för att sätta upp sådana anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för sådana ändamål.
För att upprätta tavlor och andra anordningar avsedda för affischering krävs, som
utgångspunkt, tillstånd från myndighet. Om anordningen ska sättas upp inom detaljplanelagt
område krävs i regel bygglov från samhällsbyggnadsnämnden och om anordningen ska
sättas upp utom detaljplanelagt område krävs tillstånd från länsstyrelsen eller Trafikverket.
Enligt plan- och bygglagstiftningen kan undantag från bygglov medges för vissa skyltar, till
exempel skyltar vars area är högst 1,0 kvadratmeter. Vissa av undantagen gäller inte om
skylten placeras inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Tillstånd från länsstyrelsen kan också
behövas om en skylt vill sättas upp inom ett utpekat byggnadsminne inom detaljplanelagt
område.
Samhällsbyggnadsnämnden antog den 11 oktober 2011, § 147, riktlinjer för skyltar inom
detaljplanelagt område. Av riktlinjen går det att utläsa en varsam hållning till uppsättandet av
skyltar där måttfullhet i storlek och färg ska beaktas. Bland annat anges att en skylt bör
placeras på en byggnads fasad och att skyltens utformning ska anpassas till byggnadens
arkitektur. Av riktlinjerna framgår också uttryckligen att stor restriktivitet bör gälla
affischpelare och affischtavlor (stortavlor).
Kommunledningskontoret har genom tjänstepersonsdialoger med både
samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen tagit in yttranden om
förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelade att tidigare försök med offentliga
affischeringsytor inte har fungerat tillfredsställande utan istället har resulterat i nedskräpning.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelade även att man i dagsläget inte ser något behov
av offentliga affischeringsytor. Kultur- och utbildningsförvaltningen uppger att det i dagsläget
finns affischeringsmöjligheter för bland annat föreningar i kulturhuset, men också
affischeringsytor i Nolhaga, Gräfsnäs och i Alingsåsparken som används för annonsering om
olika evenemang på respektive plats. I övrigt uppger förvaltningen att det i dagsläget inte
anses föreligga några behov av fler offentliga affischeringsytor.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det i regel råder tillståndsplikt för att affischera
offentligt om inte affischeringen sker på en anordning avsedd för detta ändamål. Enligt
gällande riktlinje ska stor restriktivitet iakttas avseende just uppförande av sådana
anordningar. I dagsläget finns det möjlighet att annonsera om sin verksamhet via bland
annat kulturhuset och ingen av de tillfrågade förvaltningarna ser några behov av fler
offentliga affischeringsytor i dagsläget. Mot bakgrund av detta bedömer
kommunledningskontoret att nuvarande reglering och riktlinjer ger kommunen få eller inga
förutsättningar att arbeta enligt motionärens förslag. Eftersom tillfrågade förvaltningar inte ser
något behov av fler offentliga affischeringsytor föreslår kommunledningskontoret att
motionen ska avslås.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att avslå motionen innebär inga kostnader. Att bifalla motionen innebär direkta
kostnader i form av administrativ tid för ändring av gällande riktlinje, utredning av lämpliga
platser för offentliga affischeringsytor, bygglovskostnader samt kostnader för att köpa in och
sätta upp offentliga tavlor eller pelare för affischering.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Beslutet ska skickas till
Stabschef, kommunjurist

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-10-20

Sida 71 av 94

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-01-20

§ 19 2020.530 KS

Motion om fler offentliga affischeringsytor - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning

Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 9 december 2020, § 178 lämnat en
motion om fler offentliga affischeringsytor.
Motionären föreslår följande:
-kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden eller annan lämplig nämnd i uppdrag
att tillse att det skapas fler offentliga affischeringsytor i Alingsås, både i tätortens olika
stadsdelar och i den övriga kommunen.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stab

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-12-09

§ 178 2020.530 KS

Motion om fler offentliga affischeringsytor - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning

Martin Lindberg (V) lämnar en motion om fler offentliga affischeringsytor.
Motionären föreslår följande:
-kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden eller annan lämplig nämnd i uppdrag
att tillse att det skapas fler offentliga affischeringsytor i Alingsås, både i tätortens olika
stadsdelar och i den övriga kommunen.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Motion till kommunfullmäktige

Fler offentliga affischeringsytor
Alingsås har ett sprudlande ideellt kultur- och fritidsliv. Det finns en uppsjö av föreningar,
församlingar, teatersällskap, festarrangörer och kulturföreningar som verkar i vår kommun. Det arbete
dessa medborgare ideellt lägger ner är en styrka för Alingsås som helt enkelt gör våra liv bättre och
roligare. Dessutom är ett rikt och aktivt föreningsliv och civilsamhälle viktigt för en väl fungerande
och folkligt förankrad demokrati. Det är klokt investerade pengar av kommunen att stötta och utveckla
föreningslivet – också gällande de mindre detaljerna.
Alingsås har länge haft en stor brist på affischeringstavlor där föreningslivet kan göra reklam för sina
arrangemang och sin verksamhet. Informationsspridning via nätet och sociala medier har delvis tagit
över affischernas gamla roll men där når man ändå aldrig den breda allmänheten utan oftast bara en
begränsad grupp som redan delar specialintresset. Vidare leder avsaknaden av tillgängliga
affischeringsytor till att det affischeras på olämpliga ställen. Affischkonsten är dessutom en intressant
kulturform i sig själv i vissa fall, och kan bidra till en intressantare visuell stadsmiljö.
Detta är inte en dyr investering, och utförs det på rätt sätt så är det inte vidare underhållskrävande,
men det är en investering i föreningslivet och lokaldemokratin.

Vänsterpartiet föreslår därför:
Att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden eller annan lämplig nämnd i uppdrag att tillse
att det skapas fler offentliga affischeringsytor i Alingsås, både i tätortens olika stadsdelar och i den
övriga kommunen.

Alingsås 2020-11-13

Martin Lindberg (v)
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Svar på motion om att
stoppa timanställningarna
inom vård och omsorg Maria Adrell (V)
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2021.244 KS
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-11-08

§ 183 2021.244 KS

Svar på motion om att stoppa timanställningarna inom vård och omsorg
- Maria Adrell (V)
Ärendebeskrivning
Maria Adrell (V) har till kommunfullmäktige den 28 april 2021, § 81 lämnat en motion om att
stoppa timanställningar inom vård och omsorg.
Motionären föreslår att Alingsås kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej
ska tillämpas i äldreomsorg som finansieras av kommunen oavsett utförare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 maj 2021, § 117 att remittera motionen till
vård- och omsorgsnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 27 september 2021, § 56 med
förslaget att motionen ska avstyrkas. Nämnden arbetar kontinuerligt för att minimera andelen
visstidsanställningar med timlön till förmån för andra anställningsformer. Tidsbegränsade
anställningar är i första hand med månadslön och på heltid i minst tre månader. I vissa fall
behövs dock en kombination av olika anställningsformer för att tillgodose brukarnas behov av
kompetens och kontinuitet. Detta regleras i nämndens bemanningsstrategi som är framtagen
och antagen tillsammans med de fackliga representanterna. Av strategin framgår att alla
bemanningskrav utgår från brukarens behov, med medarbetarna som nämndens viktigaste
resurs. Strategin avser den vård som kommunen utför. Vad gäller upphandlad vård och
omsorg, som till exempel upphandling av särskilt boende för äldre, viktar kommunen kriterier
som rör bemanning och personaltäthet och kan på så sätt till viss del reglera
anställningsform. I de fall vården är helt överlämnad till annan utförare är det svårare för
kommunen att ställa krav.
Kommunledningskontoret anser i likhet med motionären att arbetsmiljö och arbetsvillkor för
anställda inom vård och omsorg är viktigt, inte minst för att kunna säkra behov av personal i
framtiden. En del i arbetet med kompetensförsörjning är dock att erbjuda timanställningar för
till exempel studenter eller personer som vill pröva på att arbeta inom vård och omsorg. Med
brukarens behov i centrum är det inte alltid givet att timanställningar bidrar negativt till
kontinuiteten, och tillfälliga anställningar är till viss del nödvändiga för att möta brukarens
behov. Det är också svårt att helt undvika timanställningar i en så personalintensiv
verksamhet som vård och omsorg.
I Alingsås kommun är vård- och omsorgsförvaltningen den förvaltning med högst andel
visstidsanställning med timlön. Andel timanställda inom förvaltningen har dock minskat varje
år sedan 2018. Den övergripande trenden i Alingsås kommun är att andel timavlönade
minskar, även i förhållande till andra kommuner inom Göteborgsregionen.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-11-08

KS § 183, forts
Vård- och omsorgsnämnden i Alingsås kommun arbetar aktivt med bemanningen och har en
strategi för arbetet som både beaktar brukare och personal. Kommunledningskontoret
bedömer att det inte är möjligt att fatta ett principbeslut om att timanställningar ej ska
tillämpas i äldreomsorgen och föreslår därmed att motionen ska avslås.
Arbetsutskottet har den 27 oktober 2021, § 189 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Lindberg (V) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att
bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Motionen avslås.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-11
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2021.244 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att stoppa timanställningar inom vård
och omsorg
Ärendebeskrivning
Maria Adrell (V) har till kommunfullmäktige den 28 april 2021, § 81 lämnat en motion om att
stoppa timanställningar inom vård och omsorg.
Motionären föreslår att Alingsås kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej
ska tillämpas i äldreomsorg som finansieras av kommunen oavsett utförare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 maj 2021, § 117 att remittera motionen till
vård- och omsorgsnämnden för beredning.
Förvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 27 september 2021, § 56 med
förslaget att motionen ska avstyrkas. Nämnden arbetar kontinuerligt för att minimera andelen
visstidsanställningar med timlön till förmån för andra anställningsformer. Tidsbegränsade
anställningar är i första hand med månadslön och på heltid i minst tre månader. I vissa fall
behövs dock en kombination av olika anställningsformer för att tillgodose brukarnas behov av
kompetens och kontinuitet. Detta regleras i nämndens bemanningsstrategi som är framtagen
och antagen tillsammans med de fackliga representanterna. Av strategin framgår att alla
bemanningskrav utgår från brukarens behov, med medarbetarna som nämndens viktigaste
resurs. Strategin avser den vård som kommunen utför. Vad gäller upphandlad vård och
omsorg, som till exempel upphandling av särskilt boende för äldre, viktar kommunen kriterier
som rör bemanning och personaltäthet och kan på så sätt till viss del reglera
anställningsform. I de fall vården är helt överlämnad till annan utförare är det svårare för
kommunen att ställa krav.
Kommunledningskontoret anser i likhet med motionären att arbetsmiljö och arbetsvillkor för
anställda inom vård och omsorg är viktigt, inte minst för att kunna säkra behov av personal i
framtiden. En del i arbetet med kompetensförsörjning är dock att erbjuda timanställningar för
till exempel studenter eller personer som vill pröva på att arbeta inom vård och omsorg. Med
brukarens behov i centrum är det inte alltid givet att timanställningar bidrar negativt till
kontinuiteten, och tillfälliga anställningar är till viss del nödvändiga för att möta brukarens
behov. Det är också svårt att helt undvika timanställningar i en så personalintensiv
verksamhet som vård och omsorg.
I Alingsås kommun är vård- och omsorgsförvaltningen den förvaltning med högst andel
visstidsanställning med timlön. Andel timanställda inom förvaltningen har dock minskat varje
år sedan 2018. Den övergripande trenden i Alingsås kommun är att andel timavlönade
minskar, även i förhållande till andra kommuner inom Göteborgsregionen.
Vård- och omsorgsnämnden i Alingsås kommun arbetar aktivt med bemanningen och har en
strategi för arbetet som både beaktar brukare och personal. Kommunledningskontoret
bedömer att det inte är möjligt att fatta ett principbeslut om att timanställningar ej ska
tillämpas i äldreomsorgen och föreslår därmed att motionen ska avslås.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget att motionen ska avslås innebär inga kostnader. Att bifalla motionen och fatta ett
principbeslut innebär i sig inga direkta kostnader, men följden av principbeslutet kan
innebära kostnader. Exakt hur kostnaderna påverkas behöver i så fall utredas.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Beslutet ska skickas till
Vård- och omsorgsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-10-20
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Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2021-09-27

§ 56 2021.124 VON

Remiss - Motion om att stoppa timanställningarna inom vård och omsorg
- Maria Adrell (V)
Ärendebeskrivning
Maria Adrell (V) har till kommunfullmäktige den 28 april 2021, § 81 lämnat en motion om att
stoppa timanställningar inom vård och omsorg.
Motionären föreslår att Alingsås kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej
ska tillämpas i äldreomsorg som finansieras av kommunen oavsett utförare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 maj 2021, § 117 att remittera motionen till
vård- och omsorgsnämnden för beredning.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 9 september 2021 år lämnat följande yttrande:
Vård och omsorgsförvaltningen har sedan den 15 oktober 2018 en antagen
bemanningsstrategi. Den antogs av förvaltningens samverkansgrupp (FSG) efter att ha
arbetats fram tillsammans med representanter från Kommunal som är berörd organisation.
En reviderad version antogs av FSG den 10 februari 2020.
I bemanningsstrategin finns utformade riktlinjer för hur arbetet med bemanning och
schemaplanering ska se ut i verksamheten. Syftet är att nyttja resurserna på ett så hållbart
sätt som möjligt. Brukarnas behov är alltid i fokus och stor hänsyn tas till såväl arbetsmiljö
som ekonomisk hushållning. Vid behov av tidsbegränsad anställning görs dessa i första hand
med månadslön och heltid i minst tre månader.
Nedan sammanfattas riktlinjerna i bemanningsstrategin:
 alla bemanningskrav ska utgå från brukarens behov
 andel arbetad tid utförd av tillsvidareanställda ska öka
 genom god planering och framförhållning ska planerad frånvaro i möjligaste mån
bemannas av tillsvidareanställd personal
 den interna rörligheten inom förvaltningen ska öka
 genom hållbar schemaläggning minskar risken för ohälsa och sjukfrånvaro
Utifrån ett brukarperspektiv finns det inget absolut samband mellan kontinuitet för den
enskilde och anställningsform, vilket avspeglas i att förvaltningens bemanningskrav i första
hand utgår från brukarens behov. I vissa fall kan timavlönade gynna kontinuiteten för den
enskilde genom att samma medarbetare kan ta korta vikariat under en begränsad period.
Utifrån ett medarbetarperspektiv kan visstidsanställningar med timlön passa vissa grupper
såsom studenter, personer som vill pröva på att arbeta inom vård och omsorg eller partiellt
tjänstlediga medarbetare som tillfälligt önskar oregelbundna arbetstider. Dock är det en mer
osäker anställningsform med högre personalomsättning.

Utdragsbestyrkande
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När kommuner beslutar att överlämna vården av kommunala angelägenheter till privata
utförare enligt lagen om valfrihet (LOV) ställer EU och lagstiftaren krav på likabehandling,
konkurrensneutralitet och transparens. Det innebär att kommunen inte kan ställa krav på att
externa utförare ska följa kommunens personalpolitiska mål avseende heltidsanställningar.
I samband med upphandling av verksamhet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), ges
möjlighet att premiera leverantörer utifrån viktade kriterier som rör bemanning och
personaltäthet vid utvärderingen av förfrågningsunderlaget. Detta sker exempelvis i samband
med upphandling av särskilt boende för äldre.
Förvaltningen arbetar för att minimera andelen visstidsanställningar timlön till förmån för
andra anställningsformer, men för att på bästa sätt tillgodose brukarnas behov av kompetens
och kontinuitet behövs en kombination av olika anställnings- och avlöningsformer.
Förvaltningen föreslår att motionen avstyrks.
Om motionen tillstyrks behöver en utredning göras av hur detta påverkar nämndens
möjligheter att bemanna och rekrytera personal till den lagstadgade verksamheten.
Kommunen har en central bemanningsenhet som behöver finnas med som en part i
utredningen. Tillsammans med dem behöver kommunens organisation för rekrytering och
anställning av vikarier ses över.
Arbetsutskottet har den 14 september 2021, § 52 behandlat ärendet.
Beslut
Motionen avstyrks.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-05-26

§ 117 2021.244 KS

Motion om att stoppa timanställningarna inom vård och omsorg - Maria
Adrell (V)
Ärendebeskrivning
Maria Adrell (V) har till kommunfullmäktige den 28 april 2021, § 81 lämnat en motion om att
stoppa timanställningar inom vård och omsorg.
Motionären föreslår följande:
Att Alingsås kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej ska tillämpas i
äldreomsorg som finansieras av kommunen oavsett utförare.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2021, § 81 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till vård- och omsorgsnämnden för beredning.
Expedieras till
VON

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-04-28

§ 81 2021.244 KS

Motion om att stoppa timanställningarna inom vård och omsorg - Maria
Adrell (V)
Ärendebeskrivning
Maria Adrell (V) lämnar en motion om att stoppa timanställningar inom vård och omsorg.
Motionären föreslår följande:
Att Alingsås kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej ska tillämpas i
äldreomsorg som finansieras av kommunen oavsett utförare.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Utdragsbestyrkande
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Stoppa timanställningar inom vård och omsorg
I slutet av 2020 kom regeringens Corona-kommission med sin rapport om äldreomsorgen
under pandemin. På många sätt är det en mycket kritisk rapport som visar på betydande
brister i den svenska äldreomsorgen. Detta även utan en pågående pandemi.
En av de faktorer som kommissionen menar bidrar till stora brister i äldreomsorgen är den
höga andelen timanställda i verksamheterna. Upp till en fjärdedel av landets vårdbiträden
har timanställningar. Detta ger en bristande kontinuitet i verksamheten vilket drabbar de
äldre och vårdbehövande. Corona-kommissionen slår även fast att det dessutom finns en
risk för att timanställda i högre utsträckning än andra kan ha svårt att tacka nej till erbjudet
arbete av ekonomiska skäl trots att de är sjuka. Något som kraftigt bidrar till ökad risk för
smitta och sjukdom hos de som har behov av vård och omsorg.
Kommissionen konstaterar vidare att:
”En otillräcklig bemanning i hemtjänst och boenden medför givetvis, förutom att kvaliteten
för omsorgsmottagaren försämras, även orimliga arbetsförhållanden för den anställde.
Detta är också något som återspeglas i bland annat sjukskrivningsstatistiken. Det är inte
förvånande att yrken med dylika arbetsvillkor tillsammans med låga löner och obekväma
arbetstider har låg attraktionskraft.”
Denna situation är givetvis mycket problematisk när vi står inför ett behov av omfattande
rekryteringar de kommande åren. Det är en realitet även i Alingsås. Därför krävs det
omfattande åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor. Ett första steg är att få
bort timanställningar från vård och omsorg och i stället erbjuda längre vikariat eller hitta
andra lösningar, till exempel att bilda personalpooler som gör att man inte längre är
beroende av timanställda i verksamheten. Det ger bättre förutsättningar för en bättre
kontinuitet och förstärka kompetensen hos de anställda och därmed få en bättre
arbetsmiljö.
Att stärka personalen så att de som behöver omsorg ska få en omsorg av god kvalitet.
Vänsterpartiet vill därför att kommunen fattar ett principbeslut om att timanställningar inte
ska användas i vare sig vård och omsorg i egen regi eller hos upphandlad vård och omsorg.

Vänsterpartiet yrkar därför:
… att Alingsås kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej ska tillämpas i
äldreomsorg som finansieras av kommunen oavsett utförare.

Maria Adrell
Vänsterpartiet Alingsås
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-11-08

§ 184 2021.486 KS

Partistöd 2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2014, § 70 om regler för partistöd. Enligt reglerna
skall kommunfullmäktige senast i december besluta om utbetalning för nästa kalenderår.
Utbetalning sker i januari. Partistödet beräknas enligt följande modell:
-Avstämningstidpunkt 15 oktober föregående år
-Beräkningsgrund Prisbasbelopp föregående år
-Grundstöd per parti 1 prisbasbelopp
-Partistöd per mandat 25% av prisbasbeloppet + 10 000 kr
-Utbildningsstöd per mandat 5% av prisbasbeloppet
Parti skall uppfylla följande tre kriterier för att ha rätt till partistöd:
- Minst ett mandat i kommunfullmäktige
- Minst en vald ledamot är fastställd av Länsstyrelsen
- Partiet är en juridisk person
Parti har endast rätt till stöd för de mandat där det finns en vald ledamot fastställd vid
avstämningstidpunkten.
Ett parti måste ha lämnat in föregående års redovisning och granskningsrapport för att
fullmäktige skall bevilja partistöd för det kommande kalenderåret.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Samtliga partier har lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2020. Vid
avstämningstidpunkten den 15 oktober hade samtliga mandat en vald ledamot fastställd
enligt följande:
Centerpartiet 6
Kristdemokraterna 4
Liberalerna 6
Miljöpartiet 3
Moderaterna 8
Socialdemokraterna 14
Sverigedemokraterna 6
Vänsterpartiet 4

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-11-08

KS § 184, forts
Kommunledningskontoret har beräknat partistöd i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Arbetsutskottet har den 27 oktober 2021, § 190 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

1.Partistöd för 2022 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun:
Centerpartiet 193 280 kr
Kristdemokraterna 144 720 kr
Liberalerna 193 280 kr
Miljöpartiet 120 440 kr
Moderaterna 241 840 kr
Socialdemokraterna 387 520 kr
Sverigedemokraterna 193 280 kr
Vänsterpartiet 144 720 kr

2.Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2022
till kommunfullmäktige senast den 30 juni 2023 i enlighet med
Regler för partistöd i Alingsås kommun.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-10-18
Anthon Gustafsson

Kommunstyrelsen

2021.486 KS

Partistöd 2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2014, § 70 om regler för partistöd. Enligt reglerna
skall kommunfullmäktige senast i december besluta om utbetalning för nästa kalenderår.
Utbetalning sker i januari. Partistödet beräknas enligt följande modell:
Avstämningstidpunkt
Beräkningsgrund
Grundstöd per parti
Partistöd per mandat
Utbildningsstöd per mandat

15 oktober föregående år
Prisbasbelopp föregående år
1 prisbasbelopp
25% av prisbasbeloppet + 10 000 kr
5% av prisbasbeloppet

Parti skall uppfylla följande tre kriterier för att ha rätt till partistöd:
- Minst ett mandat i kommunfullmäktige
- Minst en vald ledamot är fastställd av Länsstyrelsen
- Partiet är en juridisk person
Parti har endast rätt till stöd för de mandat där det finns en vald ledamot fastställd vid
avstämningstidpunkten.
Ett parti måste ha lämnat in föregående års redovisning och granskningsrapport för att
fullmäktige skall bevilja partistöd för det kommande kalenderåret.
Förvaltningens yttrande
Samtliga partier har lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2020. Vid
avstämningstidpunkten den 15 oktober hade samtliga mandat en vald ledamot fastställd
enligt följande:
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

6
4
6
3
8
14
6
4

Kommunledningskontoret har beräknat partistöd i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär kostnader, som redan är beaktade i befintlig budget.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.Partistöd för 2022 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun:
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

193 280 kr
144 720 kr
193 280 kr
120 440 kr
241 840 kr
387 520 kr
193 280 kr
144 720 kr

2.Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2022 till
kommunfullmäktige senast den 30 juni 2023 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Beslutet ska skickas till
Samtliga partier, KLK ekonomi

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Kanslistrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-10-19
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Sida 90 av 94

Sida 91 av 94

Interpellation angående förhållanden på Ingareds förskola till barn- och
ungdomsnämndens ordförande.
Det har framkommit vittnesmål och rapporter från personal på Ingareds förskola som väcker viss
oro. Man rapporterar bland annat om barngrupper som överstiger skolverkets rekommendationer,
mat som inte uppfyller behoven och städ som är dåligt utfört. Man anmärker vidare på lokaler som
är undermåliga för syftet och ej rätt anpassade. Kanske mest allvarligt menar man att det inte finns
tillräckliga resurser till barn med extra behov som de har rätt till. Allt detta påverkar såväl barnens
läromiljö som personalens arbetsmiljö.
Jag vill därför fråga nämndens ordförande:
Hur ser nämnden på förhållandena på Ingareds förskola, och hur arbetar man med att komma
tillrätta med problemen? Hur ser det ut rent faktiskt med resurser till barn med extra behov i
förskolan?
Undertecknat,
Stina Karlsson (v)

Svar på interpellation
Det pågår utvecklingsarbete på samtliga kommunens förskolor. Ett utvecklingsarbete där all
personal på förskolan är delaktig, under ledning av rektor på respektive förskola. Barngruppernas
storlek i förskolan är en av de kvalitetsfaktorer som har betydelse för barns trygghet, utveckling och
lärande och utvecklingsarbetet handlar om att utveckla arbetssätt, inre organisation och att skapa
mindre grupper för barnen.
Arbetet utgår ifrån barnens behov, verksamhetens bästa och lokala förutsättningar. Skolverkets
riktmärke, för barngruppernas storlek på 6-12 barn för åldrarna 1-3 år och 9-15 barn för åldrarna 45 år, är vägledande liksom hänsyn till barnens ålder, utveckling, behov och lokaler. För att forma
dessa mindre barngrupper och samtidigt möta behovet av barnomsorg för kommunens invånare
behöver förskolornas arbetssätt utvecklas och barnen behöver delas in i fler olika grupper på
respektive förskola. Gruppindelning, bemanning och personalplanering utgår ifrån barnens olika
behov, antalet barn i respektive förskola samt barnens planerade och faktiska tid i förskolan. Antalet
barn per årsarbetare vid Ingareds förskola är i nivå med övriga förskolor i kommunen. Detsamma
gäller såväl barnens planerade som faktiska närvaro.
Arbetet görs utifrån lokala förutsättningar där bland annat förskolornas lokaler är olika. Ingareds
förskola består idag av två byggnader som har kapacitet att ta emot upp till 100 respektive 80 barn.
De båda byggnaderna är likt flertalet övriga förskolor i Alingsås byggda utifrån traditionella
program och normer för byggnation av förskolor. Antalet inskrivna barn i förskolan i Ingared
motsvarar antalet barn i kommunens övriga förskolor, i relation till respektive förskolas kapacitet.
Resultaten från de förskolor som kommit långt i utvecklingsarbetet visar tydligt att dessa mindre
barngrupper leder till att undervisningens kvalitet blir högre. Barnen får större möjlighet till
delaktighet och inflytande i de mindre grupperna och pedagogerna kan i större utsträckning utgå
från barnens nyfikenhet och intresse. Pedagogerna kan också anpassa verksamheten utifrån enskilda
barns behov av anpassningar och särskilt stöd.
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-10-27

§ 217 2021.585 KS

Interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om
förhållande på Ingareds förskola - från Stina Karlsson (V)
Ärendebeskrivning

Stina Karlsson (V) lämnar en interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om
förhållanden på Ingareds förskola med följande frågor:
Hur ser nämnden på förhållandena på Ingareds förskola och hur arbetar man med att
komma tillrätta med problemen?
Hur ser det ut rent faktiskt med resurser till barn med extra behov i förskolan?

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Interpellationen lämnas till barn- och ungdomsnämndens ordförande för besvarande
på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november.
Expedieras till
BUN- ordförande

Utdragsbestyrkande
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Interpellation angående förhållanden på Ingareds förskola till barn- och ungdomsnämndens
ordförande.
Det har framkommit vittnesmål och rapporter från personal på Ingareds förskola som väcker viss
oro. Man rapporterar bland annat om barngrupper som överstiger skolverkets
rekommendationer, mat som inte uppfyller behoven och städ som är dåligt utfört. Man anmärker
vidare på lokaler som är undermåliga för syftet och ej rätt anpassade. Kanske mest allvarligt menar
man att det inte finns tillräckliga resurser till barn med extra behov som de har rätt till. Allt
detta påverkar såväl barnens läromiljö som personalens arbetsmiljö.
Jag vill därför fråga nämndens ordförande:
Hur ser nämnden på förhållandena på Ingareds förskola, och hur arbetar man med att komma
tillrätta med problemen? Hur ser det ut rent faktiskt med resurser till barn med extra behov i
förskolan?

Undertecknat,
Stina Karlsson (v)
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