Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunstyrelsen
Tid:

2018-11-12, kl. 14:00

Plats:

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås

Daniel Filipsson (M),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information och överläggningar

2.

A/ Kommundirektörens information
B/ GR-information och övrig information
Skattesats 2019, 2018.670 KS

3.
4.

Förslag till nya reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder,
2014.598 KS
Förändring av renhållningstaxan 2019, 2018.559 KS

5.

Partistöd 2019, 2018.557 KS

6.

Ansökan om kommunal borgen från Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund, 2018.645 KS
Förfrågan om kommunal borgen från Ömmern- Östra Nedsjöns fiber
ekonomiska förening, 2018.368 KS
Begäran om extra anslag med anledning av extra kostnader för
vinterväghållning, 2018.413 KS
Genomförande handlingsplan Effekt # 6.0 - Samla kommunens
stödfunktioner, 2018.303 KS
Gräfsnäsparken - överflyttning av huvudmannaskap (se även 2014.283
KS-021), 2018.412 KS
Svar på motion angående framtagande av en bevarande- och
utvecklingsplan för Alingsås innerstad- Simon Waern, 2017.436 KS
Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen - Agneta
Grange Petrusson (SD), 2016.768 KS
Svar på motion angående vårdhundar inom äldreomsorgen - Agneta
Grange Petrusson (SD), 2017.615 KS
Svar på motion om riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger
för förtroendevalda politiker - Anna Hansson (MP), 2018.118 KS
Svar på motion om kunskap i ett globaliserat informationssamhälle - Ulf
Carmesund (S) och Leif Hansson (S), 2018.214 KS
Nolhaga slott 2019, 2018.669 KS

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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17.

19.

Förråds- och garagebyggnader i Nolhagaparken, se även
2016.165/270 SBN, 2016.207 KS
Principiell fråga från barn- och ungdomsnämnden angående
olycksfallsförsäkring på fritid, 2017.187 KS
Månadsrapport finanshantering 2018, september, 2018.131 KS

20.

Månadsuppföljning kommunstyrelsen 2018, september, 2018.275 KS

21.

Månadsuppföljning 2018 Alingsås kommun, september, 2018.113 KS

22.

Återkoppling av uppdrag - en jämlik skola där alla lyckas, 2018.437 KS

23.

Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna
2019, 2018.672 KS
Sammanslagning av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd,
2018.332 KS
Samråd - Detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan, 2018.632 KS

18.

24.
25.
26.
27.

Samråd - Detaljplan för Alingsås, kontor vid Västra Långgatan 11
(Hinden 7), 2018.574 KS
Vigselförrättare 2019-2022 (handlingar senare), 2018.650 KS
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Skattesats 2019
2
2018.670 KS

Page 3 of 288

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 186 2018.670 KS

Skattesats 2019
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen kapitel 11 § 11 skall kommunfullmäktige, om budgeten på grund av
särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, ändå fastställa
skattesatsen.

Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då
fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 november 2018 lämnat följande yttrande:
I avvaktan på riksdagens beslut om statsbudget blir Alingsås kommuns
flerårsstrategiprocess tidsmässigt förskjuten. Detta eftersom riksdagens beslut kan påverka
statsbidragen till kommunerna och därmed budgetförutsättningarna för Alingsås kommun.
Beslut om Flerårsstrategi 2019-2021 tas på kommunfullmäktiges möte den 12 december.
Kommunfullmäktige behöver därför senast i november fatta beslut om kommande års
skattesats för Alingsås kommun. Skattesatsen föreslås vara oförändrat 21:36 år 2019.
Beslut
Beredning
Skattesatsen fastställs till oförändrat 21:36 för år 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Förslag till nya reglementen
för kommunstyrelsen och
övriga nämnder
3
2014.598 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 187 2014.598 KS

Nytt förslag till reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppdaterade under 2014 underlag för lokala
bedömningar angående reglemente för styrelse och övriga nämnder. Med anledning av detta
godkände kommunfullmäktige den 24 februari 2016, § 46, förslag till nytt reglemente för
kommunstyrelsen. Reglementet reviderades på nytt av kommunfullmäktige den 13 juni 2018,
§ 114 bland annat med anledning av kommunallag (SFS 2017:725).
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 31 augusti 2016, § 165, remitterat
kommunledningskontorets förslag till nya reglementen till samtliga nämnder för yttrande.
Kommunstyrelsen har den 8 maj 2017 beslutat att återremittera ärendet i enlighet med
yrkande om att förändringar i reglementena endast ska ha sin utgångspunkt i ändringar i
kommunallagen, SKL:s normalreglemente och beslutade förändringar i fullmäktige.
Sedan återremissen har SKL under 2018 uppdaterat underlag för lokala bedömningar
angående reglementen för styrelsen och nämnder. Med anledning av detta har det
ursprungliga förslaget till nya reglementen arbetats om. Det nya förslaget innehåller ett
gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, samt enskilda reglementen
för kommunstyrelsen och respektive nämnd. Det nya förslaget har inte remitterats på nytt
men dialog har förts mellan kommunledningskontoret och samtliga förvaltningschefer
angående förändringar i respektive reglemente.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-0131
Malin Lindholm
0322-616237
2014.598 KS

Kommunstyrelsen

Förslag till nya reglementen för kommunstyrelse och
nämnder
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppdaterade under 2014 underlag för lokala
bedömningar angående reglemente för styrelse och övriga nämnder. Med anledning av detta
godkände kommunfullmäktige den 24 februari 2016, § 46, förslag till nytt reglemente för
kommunstyrelsen. Reglementet reviderades på nytt av kommunfullmäktige den 13 juni 2018,
§ 114 bland annat med anledning av kommunallag (SFS 2017:725).
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 31 augusti 2016, § 165, remitterat
kommunledningskontorets förslag till nya reglementen till samtliga nämnder för yttrande.
Kommunstyrelsen har den 8 maj 2017 beslutat att återremittera ärendet i enlighet med
yrkande om att förändringar i reglementena endast ska ha sin utgångspunkt i ändringar i
kommunallagen, SKL:s normalreglemente och beslutade förändringar i fullmäktige.
Sedan återremissen har SKL under 2018 uppdaterat underlag för lokala bedömningar
angående reglementen för styrelsen och nämnder. Med anledning av detta har det
ursprungliga förslaget till nya reglementen arbetats om. Det nya förslaget innehåller ett
gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, samt enskilda reglementen
för kommunstyrelsen och respektive nämnd. Det nya förslaget har inte remitterats på nytt
men dialog har förts mellan kommunledningskontoret och samtliga förvaltningschefer
angående förändringar i respektive reglemente.
Förvaltningens yttrande
Det nu aktuella förslaget till nya reglementen har främst fokuserat på att uppdatera
nuvarande i enlighet med SKL:s rekommendationer. Detta innebär att ett nytt reglemente har
skapats, benämnt Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås
kommun, som innehåller samtliga övergripande regler. Dessa bestämmelser har därför lyfts
ur från respektive nämnds reglemente, för att istället återfinnas i det gemensamma. Detta
kommer innebära ett förenklat förfarande vid framtida revideringar av reglementena.
Innehållet i det gemensamma reglementet är till stor del i överensstämmelse med nu
gällande reglementen. De ändringar som har gjorts är främst diverse omformuleringar. I
vissa fall har dock SKL:s underlag inneburit preciseringar av tidigare bestämmelser, vilka fall
detta är framgår av bilagan ”Ändringar i reglementen”.
I övrigt har ändringar gjorts med anledning av uppdaterad lagstiftning. Samtliga begrepp och
laghänvisningar i de nya reglementena är således i enlighet med nu gällande lagstiftning.
Hänsyn har vidare tagits till beslut av kommunfullmäktige vilka föranleder förändringar i
reglementena. Aktuella ändringar av reglementena samt beslut av kommunfullmäktige
framgår av bilagan ”Ändringar i reglementen”.
Ändringar har även gjorts i vissa fall som endast grundar sig på att kommunfullmäktige har
beslutat att hänskjuta en viss fråga till att avgöras i samband med en revidering av
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reglementena. De fall i vilka detta har lett till ändringar i reglementena framgår av bilagan
”Ändringar i reglementen”.
I övrigt har ett antal redaktionella förbättringar införts i samtliga texter. Grammatiska
ändringar samt vissa ändringar gällande meningsbyggnad och disposition har gjorts för att
förbättra texternas framställning.
Ekonomisk bedömning
Revideringen av reglementena innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
1. Gemensamt reglemente för kommunstyrelse samt nämnder i Alingsås kommun antas
att gälla från och med den 1 januari 2019.
2. Reviderade reglementen för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden,
miljöskyddsnämnden, socialnämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden
samt överförmyndarnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.
3. Reglementen för nya nämnderna kultur- och utbildningsnämnden samt
samhällsbyggnadsnämnden antas att gälla från och med den 1 januari 2019.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, KS, KLK-ek, KLK-kansli/författningssamling

Anneli Schwartz
Tf. Kommundirektör

Malin Lindholm
Kommunjurist

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2018-11-01
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2018, § xx. Gäller från och med den 1 januari 2019.

Uppdrag och verksamhet
1 § Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden
följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente,
i samband med budget eller i annat beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och
angivna riktlinjer.
Organisation inom verksamhetsområdet
2 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig
med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra
författningar för verksamheten.
Personalansvar
3 § Styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning, med
undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Styrelsen/nämnden har
hand om personalfrågor, inklusive arbetsmiljöfrågor, inom sitt verksamhetsområde med
undantag av de frågor som anges i 10 § i kommunstyrelsens reglemente.
Behandling av personuppgifter
4 § Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de
typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i
styrelsens/nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.
Kommunstyrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar. Styrelsen/nämnden ska även utse
dataskyddsombud.
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
6 § Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin
verksamhet.
Styrelsen/nämnden ska regelmässigt redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem
1. i reglemente,
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2. genom finansbemyndigande.
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till
den fullgjorts samt hur verksamheten har utvecklats.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till
styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.
Information och samråd
7 § Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd
erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Styrelsen/nämnden ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller
annan nämnds verksamhet.
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda.
Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Tidpunkt för sammanträden
8 § Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden bestämmer.
Sammanträde ska även hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas
behandlas på det extra sammanträdet.
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra
sammanträde. Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.
Kallelse
9 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid
sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse ska ske elektroniskt
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om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får
kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden
ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.
Offentliga sammanträden
10 § Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga
sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.
Sammanträde på distans
11 § Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till
styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
styrelsen/nämnden.
Närvarorätt
12 § Kommunalråd har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas sammanträden och
delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt.
Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening
antecknad i protokollet.
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar.
Kommundirektör får närvara vid kommunstyrelsens sammanträden med rätt att delta i
överläggningarna i ärenden som rör vederbörandes verksamhetsområde, om inte styrelsen
för särskilt fall beslutar annat. Respektive förvaltningschef får närvara vid respektive nämnds
sammanträden med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som rör vederbörandes
verksamhetsområde, om inte nämnden för särskilt fall beslutar annat. Om
styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens
sammanträden.
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Sammansättning
13 § Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat
i respektive reglemente.
Ordföranden
14 § Det åligger ordföranden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i
styrelsen/nämnden vid behov är beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,
bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.
följa frågor av betydelse för styrelsens/nämndens utveckling och ekonomiska
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
främja samverkan mellan styrelsen/nämnden och övriga nämnder samt
representera styrelsen/nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden om inte styrelsen/nämnden bestämt annat i ett
särskilt fall.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndorganisation,
2. följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen
samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor samt
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige.
Presidium
15 § Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.
Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
16 § Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller
en del av ett
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter
av den äldste av dem.
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordföranden inte kan fullgöra sitt uppdrag
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under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens
uppgifter.
Inkallande av ersättare
17 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till den partiet utsett att kalla ersättare som sedan ska
underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.
Ersättares tjänstgöring
18 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett
pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens
ställe.
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring,
får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ner i turordningen.
Jäv och avbruten tjänstgöring
19 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.
Yrkanden
20 § När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går
ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och
kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte
styrelsen/nämnden enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta
det skriftligt.
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Deltagande i beslut
21 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska
anmäla det till ordföranden innan beslut fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
styrelsen/nämnden fattar det med acklamation.
Reservation
22 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid
omedelbar justering.
Justering av protokoll
23 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en
ledamot.
Kungörelser och underrättelser
24 § Styrelsen/nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.
Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en
uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
Delgivningsmottagare
25 § Delgivning med kommunstyrelsen sker med kommunstyrelsens ordförande,
kommundirektör, kommunstyrelsens sekreterare eller annan anställd som styrelsen
beslutar. Delgivning med nämnd sker med ordförande, förvaltningschef, nämndens
sekreterare eller annan anställd som styrelsen beslutar.
Undertecknande av handlingar
26 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på
styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av
sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne,
den ledamot som styrelsen/nämnden utser.
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av
styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens
vägnar.
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Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.
Utskott
27 § Inom kommunstyrelsen och samtliga nämnder med undantag för valnämnden och
överförmyndarnämnden ska finnas ett arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskottet ska
bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Nämndernas arbetsutskott ska bestå av fem
ledamöter och fem ersättare, förutom miljöskyddsnämndens arbetsutskott som ska bestå
av tre ledamöter och tre ersättare. Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare
utskott.
Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar ledamöter
och ersättare i utskottet. Bland ledamöterna väljer styrelsen/nämnden en ordförande och
en vice ordförande.
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet
att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet
bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de
ärenden som ska behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Kommundirektör får närvara vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden med rätt att
delta i överläggningarna i ärenden som rör vederbörandes verksamhetsområde, om inte
utskottet för särskilt fall beslutar annat. Respektive förvaltningschef får närvara vid respektive
nämnds utskotts sammanträden med rätt att delta i överläggningarna i ärenden som rör
vederbörandes verksamhetsområde, om inte utskottet för särskilt fall beslutar annat. Om
utskottet beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.
Utskottet får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid utskottets
sammanträden.
Vid utskottssammanträde ska protokoll föras i de delar där utskottet bereder ett ärende inför
beslut i styrelsen/nämnden samt fattar eget beslut.

Page 15 of 288

De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet
om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören/ förvaltningschefen eller
styrelsens/nämndens sekreterare överlämnar sådana ärenden till utskottet.
Ledamot i kommunstyrelsens utskott har rätt att väcka ärende i utskottet. Ordföranden i
kommunstyrelsens arbetsutskott bestämmer föredragningslistan till utskottet.
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2018, § xx. Gäller från och med den 1 januari 2019.
Utöver det som föreskrivs om styrelsen i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
Kommunstyrelsens uppgifter

Allmänt om kommunstyrelsens uppgifter
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.
Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana
uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter
som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
3 § Kommunstyrelsen ska





leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna
annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 §
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kommunallag eller enligt annan lag eller författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem,
dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system,
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och
förtroendemannaregister,
anställa kommundirektör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de
framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidier och förvaltningschefer,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet
med kommunallag,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutar
annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en
förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
4 § Kommunstyrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för















översiktlig planering av användning av mark och vatten samt
utvecklingen av strategiskt viktiga områden
infrastruktur
bostadsförsörjning samt strategisk lokalplanering för kommunens verksamheter
statistik och samhällsanalys
strategiskt arbete med att tillgodose mänskliga rättigheter
miljö- och klimatarbete
näringslivsutveckling
varumärke och attraktivitet
ärendehantering
information- och kommunikation
e-samhället och IT
kvalitet
arbetsmiljö
upphandling

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i
enlighet med av fullmäktige antagna reglementen.
5 § Kommunstyrelsen har det primära ansvaret för





IT-drift
löneadministration
kommunens samordning och verkställighet för markfrågor och
exploateringsverksamhet
att bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
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planläggning, byggnadsväsen och gemensamhetsanläggningar
Bolag och stiftelser
6 § Kommunstyrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende
på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt
hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen
och bolagsledningarna/stiftelseledningarna
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10
kap. 3-4 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser
kommunen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast i samband med kommunens årsredovisning, i beslut pröva om den
verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet
ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den
samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor
och andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i.
Kommunalförbund
7 § Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
sådana Kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning
8 § Kommunstyrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade
riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och
att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av
förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan
nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den
nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614)
om kommunal redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen om
kommunal redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta de medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
Delegering från fullmäktige
9 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
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1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2. ingå i borgen inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
3. i mål om tillstånd om miljöfarlig verksamhet eller om vattenverksamhet
vid länsstyrelsen eller miljödomstolen föra kommunens talan för att
tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen,
4. ägardirektiv till bolagskoncernen
5. tillstyrkande (kommunalt veto) inom ramen för gällande översiktsplan av ansökan
om vindkraftsanläggning som prövas enligt miljöbalken,
6. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal,
7. tillstånd att använda kommunens vapen,
8. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),
9. inköpa fast egendom vid offentlig auktion för att säkra kommunens fordran,
10. förvärv genom köp, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel till ett värde som uppgår till högst 70 prisbasbelopp per
förvärv,
11. försäljning av fastighet inom exploateringsområde under förutsättning att
prissättningen är sådan att exploateringsverksamheten i sin helhet finansieras
genom markförsäljning,
12. försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller
fastighetsdel till ett värde som uppgår till högst 70 prisbasbelopp,
13. option av mark med en beräknad köpeskilling upp till 70 prisbasbelopp för en
längsta tid om två (2) år,
14. exploateringsavtal med en ekonomisk ersättning med en ekonomisk ersättning upp
till ett värde som uppgår till högst 70 prisbasbelopp (exploateringsavtal är ett
genomförandeavtal mellan kommun och exploatör som reglerar ansvars- och
kostnadsfördelningen i samband med att mark skall bebyggas. Avtalet
kännetecknas också av att exploatören äger den mark som skall bebyggas när
avtalet ingås),
15. markanvisningssavtal med en ekonomisk ersättning till ett värde som uppgår till
högst 70 prisbasbelopp (markanvisningsavtal är ett genomförandeavtal där
kommunen förbinder sig överlåta mark som skall bebyggas till exploatör kombinerat
med villkor som parterna skall uppfylla i samband med exploateringen),
16. försäljning av småhustomter till den kommunala tomtkön.
Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av
fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning
av yttrandet.
Personalpolitiken
10 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personal- och lönepolitik. Styrelsen ska ha
hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bland annat att:
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare,
2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad
gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
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dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
6. handlägga förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan.

Uppföljningsfunktionen
Kommunstyrelsens uppföljning
11 § Kommunstyrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktige fastställda mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av
fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. två gånger per år, vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober, lämna en
redovisning till fullmäktige över beredningen av motionen som väckts i
fullmäktige och som inte slutligen handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter
Processbehörighet
12 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning
eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra
talan i målet.
Krisledning och höjd beredskap
13 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).
Krisledningsnämndens ledamöter utgör personunion med kommunstyrelsens arbetsutskotts
ordinarie ledamöter. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Föreskrifter om den kommunal organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m.
Pensionsmyndighet
14 § Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Närmare föreskrifter finns i av
fullmäktige antagen pensionspolicy.
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Arkivmyndighet
15 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
fullmäktige antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats
16 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och
interna webbplats.

Författningssamling
17 § Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

Sammansättning
18 § Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och elva ersättare. Bland
styrelsens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.

Kommunalråd
19 § Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är kommunalråd.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för barn- och ungdomsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2018, § xx. Gäller från och med den 1 januari 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn och ungdomar. Nämndens uppgifter omfattar förskola, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och fritidshem enligt skollagen (2010:800).
Nämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.
2 § I barn- och ungdomsnämndens arbete ingår bland annat att
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 arbeta med att reformera regelbeståndet inom nämndens verksamhetsområde,
 arbeta med att effektivisera administrationen,
 arbeta för en utveckling av brukarinflytande samt
 fatta beslut om utdelning ur donationsfonder (stiftelser) inom nämndens
verksamhetsområde.
Delegering från kommunfullmäktige
3 § Barn- och ungdomsnämnden ska besluta i bland annat följande ärenden:
 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde,
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Barn- och ungdomsnämnden består av 13 ledamöter och nio ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under barn- och ungdomsnämnden lyder barn- och ungdomsförvaltningen.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kultur- och utbildningsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2018, § xx. Gäller från och med den 1 januari 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Kultur- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar gymnasieskola,
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna enligt
skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar även för uppdragsutbildning, svenskundervisning
för invandrare, flyktingmottagning och har det samordnande samt övergripande ansvaret för
kommunens integrationsarbete.
Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för flyktingmottagning, introduktion, bosättning
inom gällande lagstiftning och ekonomiskt bistånd för individer inom etableringslagstiftningen
samt utbildning för ensamkommande barn som studerar vid gymnasiet eller ingår i KAA.
Socialnämnden ansvarar för bosättning och ekonomiskt bistånd för ensamkommande barn.
Kultur- och utbildningsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för
kultur- och fritidsverksamhet samt för kulturskola. Nämnden ansvarar även för kommunens
verksamhet inom turism, besöksnäring och evenemang samt är arbetslöshetsnämnd enligt
lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Nämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till
nämnden.
2 § I kultur- och utbildningsnämndens uppgifter ingår bland annat att
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 i samråd med barn- och ungdomsnämnden ansvara för kommunens
biblioteksverksamhet,
 ansvara för verksamheten vid Alingsås museum,
 ansvara för kommunens konsthall,
 ansvara för konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader och inköpa
konstverk till kommunens förvaltningar samt svara för vård och underhåll av
denna konst,
 ansvara för och stödja teater-, musik- och filmverksamhet,
 ansvara för uthyrning av egna lokaler och anläggningar samt fritidsuthyrning av
skolans lokaler,
 samarbeta med tekniska nämnden för att säkerställa en effektiv och samordnad
skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver verksamhet på,
 ansvara för att ta fram riktlinjer för olika former av stöd och stimulans till alla
föreningar och organisationer som bygger sin verksamhet på en öppen
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demokratisk grundsyn, förutom bidrag till föreningar inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet,
i samarbete med föreningar och organisationer och övriga nämnder arbeta med
förebyggande barn- och ungdomsverksamhet,
ansvara för kommunens tillståndsgivning enligt lotterilagen (1994:1000),
ansvara för kommunens vänortsverksamhet,
i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden följa alla plan-, bygg- och
kulturmiljöfrågor med anknytning till nämndens ansvarsområde,
medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete,
ansvara för information om nämndens verksamhet,
fatta beslut om utdelning ur donationsfonder (stiftelser) inom nämndens
verksamhetsområde,
ansvara för skötsel av kommunens EU-bad,
ansvara för den överordnade verksamheten Gräfsnäs slottspark och
Alingsåsparken,
arbeta med att reformera regelbeståndet inom nämndens verksamhetsområde,
arbeta med att effektivisera administrationen samt
arbeta för en utveckling av brukarinflytande.

Delegering från kommunfullmäktige
3 § Kultur- och utbildningsnämnden ska besluta i bland annat följande ärenden:
 taxor och avgifter för de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde,
 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde,
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Kultur- och utbildningsnämnden består av tretton ledamöter och nio ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under kultur- och utbildningsnämnden lyder kultur- och utbildningsförvaltningen.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för miljöskyddsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2018, § xx. Gäller från och med den 1 januari 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
MILJÖSKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Miljöskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljöhälsoskydds- och
livsmedelsområdena samt de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Miljöskyddsnämnden svarar bland annat för tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),
livsmedelslagen (2006:804), lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning (1998:814) samt tobakslagen (1993:581) 2 och 4 §§.
Nämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.
2 § Miljöskyddsnämnden ska bland annat:
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd med mera avseende
miljöfarlig verksamhet,
 svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från
vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall
och för den tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering,
producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall,
 följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra
frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är
påkallade,
 medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom
nämndens ansvarsområde berörs,
 medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete,
 utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av
kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med anledning av
miljökvalitetsnormer,
 svara för tillsyn av strandskydd,
 vara kommunens naturvårdsorgan och därvid svara för att initiera och bereda
ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken,
 samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s
vattendirektiv samt
 medverka i avfallsplaneringen.
Delegering från kommunfullmäktige
3 § Miljöskyddsnämnden ska bland annat besluta i följande ärenden:
 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
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själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde,
i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan,
på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

MILJÖSKYDDSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Miljöskyddsnämnden består av nio ledamöter och fem ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under miljöskyddsnämnden lyder miljöskyddskontoret.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2018, § xx. Gäller från och med den 1 januari 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan författning ska
fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för trafik,
parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur. Nämnden är
också huvudman för de allmänna VA-anläggningarna och för kommunens avfallshantering
samt fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen (1991:1675) om nämnder för vissa
trafikfrågor och ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet.
Nämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.
2 § I samhällsbyggnadsnämndens arbete ingår bland annat att:
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 inom antagen beställning ta fram översiktsplaner och fördjupningar,
 inom antagen beställning ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser,
 ansvara för att kart- och mätningsteknisk service finns tillgänglig i kommunen,
 i samråd med miljöskyddsnämnden pröva strandskyddsdispenser enligt
miljöbalken (1998:808),
 följa frågor som har samband med kommunens mark- och bostadspolitik,
 bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
planläggning, byggnadsväsen och gemensamhetsanläggningar,
 handlägga ärenden om uttag av gatukostnader enligt i plan- och bygglagen
(2010:900),
 medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete,
 ansvara för och utfärda parkeringstillstånd för funktionshindrade enligt gällande
lagstiftning,
 samarbeta med kultur- och utbildningsnämnden för att säkerställa en effektiv och
samordnad skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver
verksamhet på samt
 ansvara för kommunens kollektivtrafikplanering.
Delegering från kommunfullmäktige
3 § Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i bland annat följande ärenden:
 antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser i sådana fall då
bestämmelserna om enkelt planförfarande i plan- och bygglagen är tillämpliga,
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antagande av sådana detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller i
övrigt av större vikt enligt plan- och bygglagen,
adressnumrering, kvartersindelning och kvartersnamn samt namnsättning av
stads- och kommundelar, gator och vägar i hela kommunen, adressområden i
hela kommunen samt allmänna kommunala byggnader,
tolkning och tillämpning av renhållningstaxan samt ABVA och VA-taxa,
ansvara för torghandeln och yttrande över ansökningar om tillstånd för upplåtelse
av allmän plats,
fastställa prislista för mottagning av avfall på renhållningsstationerna i Bälinge och
Sollebrunn,
nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde samt
i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och nio ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under samhällsbyggnadsnämnden lyder samhällsbyggnadskontoret.

Page 29 of 288

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för socialnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2018, § xx. Gäller från och med den 1 januari 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.

SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Socialnämndens målgrupper är barn och unga, familjer, människor som inte är
självförsörjande, missbrukare samt personer under 65 år med sociala eller psykosociala
behov. Socialnämnden ansvarar även för personer över 65 år som inte är självförsörjande
och som inte har ett boende via vård- och omsorgsnämnden, samt personer under 65 år
med somatiska tillstånd som inte är att hänföra till hemsjukvård i ordinärt boende, hemtjänst
eller vård i livets slutskede.
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt socialtjänstlagen
(2001:453), föräldrabalken (1949:381), lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård
av unga, lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt vad som i övrigt i lag eller
annan författning sägs om socialnämnd. Socialnämnden ansvarar även för insatser enligt
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (sjukvård i hemmet upp till sjuksköterskenivå) för
personer som är inskrivna inom socialpsykiatrin.
Socialnämnden ansvarar för ersättningar till ensamkommande barn.
Socialnämnden ansvarar vidare för kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen
(2016:675), alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) 12 a-f §. Nämnden
ansvarar också för att bedriva kontroll enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel.
Nämnden fullgör också de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till
nämnden.
Undantaget från nämndens ansvarsområde är:





Den verksamhet som avser ekonomiskt bistånd till flyktingar utöver ensamkommande
barn. För dessa insatser ansvarar kultur- och utbildningsnämnden.
Insatserna hemtjänst i ordinärt boende, vård i livets slutskede samt insatser för
dementa. För dessa insatser ansvarar vård- och omsorgsnämnden.
Att bevilja och utföra insatser för personer som nämns i 1 § lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade. För dessa insatser ansvarar vård- och
omsorgsnämnden.
Uppgifter som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal oavsett övrig
uppgiftsfördelning mellan nämnder. För dessa uppgifter ansvarar vård- och
omsorgsnämnden.
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2 § I socialnämndens arbete ingår bland annat att:
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 arbeta med att reformera regelbeståndet inom nämndens verksamhetsområde,
 arbeta för en utveckling av brukarinflytande,
 arbeta med att effektivisera administrationen,
 fatta beslut om utdelning ur donationsfonder (stiftelser) inom nämndens
verksamhetsområde,
Delegering från kommunfullmäktige
3 § Socialnämnden skall besluta i bland annat följande ärenden:
 besluta om tillstånd i ärenden angående servering av alkoholhaltiga drycker inom de
riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde,
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan,
på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal samt
 utfärda borgen eller hyresgaranti för bostad enligt punkt 5 i kommunens riktlinjer för
kommunal borgen.

SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Socialnämnden består av 13 ledamöter och nio ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under socialnämnden lyder socialförvaltningen.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för valnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2018, § xx. Gäller från och med den 1 januari 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och i Gemensamt reglemente för
kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente.
Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden av detta
reglemente.

VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Valnämnden fullgör kommunens uppgifter vid genomförande av allmänna val samt de
övriga uppgifter som enligt vallagen (2005:837) och övrig lagstiftning ska fullgöras av
valnämnd.
2 § I valnämndens uppgifter ingår bland annat att
 ansvara för genomförande av allmänna val,
 på kommunens eller landstingets uppdrag genomföra kommunal folkomröstning
eller liknande opinionsundersökning samt
 bereda ärenden om valkretsindelning.

Delegering från kommunfullmäktige
3 § Valnämnden ska bland annat
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde,
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.
VALNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Administrativt stöd och service ska i den omfattning som behövs tillhandahållas av
kommunledningskontoret.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för vård- och omsorgsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2018, § xx. Gäller från och med den 1 januari 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Vård- och omsorgsnämndens målgrupper är människor över 65 år, människor med
funktionshinder, människor med demens, människor som behöver hemsjukvård eller
hemtjänst samt människor i livets slutskede. Nämnden ansvarar även för de personer över
65 år som inte är självförsörjande och som har sitt boende ordnat via nämnden.
Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter för sina målgrupper enligt
socialtjänstlagen (2011:453), hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) samt vad som i övrigt i lag
eller annan författning sägs om socialnämnd. Vård- och omsorgsnämnden fullgör också
kommunens uppgifter enligt lag (1997:736) om färdtjänst, lag (1997:735) om riksfärdtjänst,
lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, lag (1993:584) om medicintekniska produkter.
Vård- och omsorgsnämnden utför också samtliga kommunens uppgifter enligt lag (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Nämnden ansvarar för uppgifter som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
oavsett övrig uppgiftsfördelning mellan nämnder. Nämndens ansvar för vård i livets slutskede
omfattar inte vård i hospis.
Nämnden fullgör också de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till
nämnden.
Undantaget från nämndens ansvar är:
 Hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (sjukvård i hemmet upp till
sjuksköterskenivå) för personer inom socialpsykiatrin.
 Personer under 65 år med somatiska tillstånd som inte är att hänföra till hemsjukvård
i ordinärt boende, hemtjänst eller vård i livets slutskede. För dessa ansvarar
socialnämnden.
2 § I vård- och omsorgsnämndens arbete ingår bland annat att:
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 arbeta med att reformera regelbeståndet inom nämndens verksamhetsområde,
 arbeta för en utveckling av brukarinflytande,
 arbeta med att effektivisera administrationen,
 fatta beslut om utdelning ur donationsfonder (stiftelser) inom nämndens
verksamhetsområde,
 med de riktlinjer som nämnden fastställer ge olika former av stöd och stimulans till
föreningar med verksamhet som har nära anknytning till frågor som direkt rör
nämndens målgrupper samt
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bistå det kommunala pensionärsrådet med administrativ service.

Delegering från kommunfullmäktige
3 § Vård- och omsorgsnämnden ska besluta i bland annat följande ärenden:
 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde,
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
 anta tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst.
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Vård- och omsorgsnämnden består av tretton ledamöter och nio ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under vård- och omsorgsnämnden lyder vård- och omsorgsförvaltningen.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för överförmyndarnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2018, § xx. Gäller från och med den 1 januari 2019.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen (2017:725), överförmyndarnämnd i
föräldrabalken (1949:381) samt nämnder i Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och
nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har
befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden av respektive nämnds reglemente.
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
§ 1 Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt föräldrabalken, lagen
(2005:429) om god man för ensamkommande barn och vad som i övrigt i lag eller annan
författning sägs om överförmyndarnämnd.
Delegering från fullmäktige
§ 2 Överförmyndarnämnden ska besluta i bland annat följande ärenden:
 själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom nämndens
verksamhetsområde,
 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens talan,
på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
§ 3 Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter och tre ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
§ 4 Administrativt stöd och service skall tillhandahållas av kommunledningskontoret. Anställning
av handläggare av överförmyndarfrågor sker vid, samt administreras av,
kommunledningskontoret efter samråd med överförmyndarnämnden.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente krisledningsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den 30 januari 2013, § 11.

Krisledningsnämndens uppgifter
1§
Den lagstiftning som ligger till grund för krisledningsnämndens verksamhet är främst
lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap. Under krisledningsnämnden finns en särskild organisation som ska framgå av planen för extraordinära händelser. Krisledningsnämnden kan besluta när en extraordinär händelse medför att denna organisation ska aktiveras.
2§
Krisledningsnämnden har befogenhet att, inom ramen för lagen om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, överta hela eller delar av beslutanderätten för kommunstyrelsen och andra
nämnder och fatta de beslut som en eventuell uppkommen krissituation kan kräva i
den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till händelsens art och omfattning.
När förhållande medger ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå til ordinarie nämnd.
Rapporteringsskyldighet
3§
Krisledningsnämndens redovisning till kommunfullmäktige ska ske på närmast följande fullmäktigesammanträde och ska omfatta en redovisning av den extraordinära
händelse som inträffat, händelsens förlopp och nämndens beslut.
Krisledningsnämndens arbetsformer
4§
Krisledningsnämnden består av 7 ledamöter.
Bland nämndens ledamöter väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
5§
En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. En ledamot som avbrutit sin tjänstgöring på grund
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om detta krävs för att göra nämnden beslutsför.
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6§
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller en
del av ett sammanträde, utser nämnden en annan ledamot att tillfälligt vara ordförande. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden utsetts. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
7§
Ordföranden, eller vid ordförandens förhinder, vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Vid förhinder för både
ordföranden och vice ordföranden, övergår denna rätt att sammankalla nämnden till
övriga ledamöter i nämnden.
8§
Kallelse till nämnden kan ske skriftligt eller muntligt.
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Sådan paragraf bör redovisas
skriftligt innan nämnden justerar den.
9§
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt
som har fastställts för justeringen av protokollet.
10 §
Brådskande beslut, som ordföranden eller vid ordförandens förhinder vice ordföranden, fattat med stöd av 2 kap 3 § lagen om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska snarast anmälas
till nämnden.
Undertecknande av handlingar
11 §
Delgivning med krisledningsnämnden sker med ordföranden, vice ordförandena eller
kommundirektören. Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden,
ska undertecknas av ordföranden och vid förhinder för ordföranden av vice ordförandena och kontrasigneras av den tjänsteman som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.
Upphörande av verksamhet
12 §
Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra.
Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av kommunfullmäktige.
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Kommunledningskontoret
Datum:
Handläggare
Direktnr:
Beteckning:

2018-10-24
Malin Lindholm
0322-616237
2014.598 KS

Kommunledningskontoret

Bilaga - Ändringar i reglementen
Övergripande ändringar
Lagstiftning
Genomgående har hänvisning till gällande lagstiftning uppdaterats. Uppdatering till gällande
lagstiftning har skett dels gällande nya lagar som ersatt äldre lagstiftning och dels har
hänvisningar justerats i de delar en lag omstrukturerats.
Form och struktur
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun är ett nytt
dokument. Dess uppbyggnad följer den av Sveriges kommuner och landsting föreslagna
strukturen.
I övrigt har restriktivitet varit rådande gällande vilka ändringar som gjorts gällande form och
struktur. Några mindre justeringar har varit nödvändiga i de reglementen där två nämnder
sammangått till en nämnd. De nämndspecifika reglementena har fått samma struktur,
upplägg samt rubriceringar.
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun
Den reglering som är gemensam för alla nämnders samt styrelsens verksamhet är nu samlad
i det dokument som heter ”Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i
Alingsås kommun”. I nämndernas och kommunstyrelsens respektive reglemente återfinns
endast den reglering som är specifik för nämnden eller kommunstyrelsen.
Rubriker som flyttats över från nämndernas respektive reglementen till ”Gemensamt
reglemente för kommunsstyrelse och nämnder i Alingsås kommun”:
 Ansvar och rapporteringsskyldighet
 Ersättarnas tjänstgöring
 Inkallande av ersättare
 Ersättare för ordföranden
 Sammanträdena, inkl. underrubrikerna tidpunkt och kallelse
 Ordföranden
 Justering av protokoll
 Reservation
 Delgivning
 Undertecknande av handlingar
 Utskott, gällande antal ledamöter och ersättare i respektive nämnd eller styrelsen
 Närvarorätt
 Arbetsmiljöansvar
Ansvarsområden som har lyfts ut ur respektive nämnds reglemente och vars innebörd nu
återfinns i ”Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun”:
 Ansvar för genomförande av kommunens ledningsfilosofi inom nämndens
verksamhetsområde.
 Ansvar för genomförandet av den kommungemensam personal- och lönepolitiken
inom nämndens verksamhetsområde.
 Personuppgiftsansvar för behandlingen av personuppgifter inom nämndens
verksamhetsområde.

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress:
Telefon: 0322-61 60 00  Fax:  E-post:  Webbplats: www.alingsas.se
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Förtydligande och precisering av regler kring styrelsens och nämndernas gemensamma
reglemente och anpassningar till SKL:s underlag för lokala bedömningar angående
reglemente för styrelse och övriga nämnder:
 Vid förhinder för både ordförande och vice ordförande i en nämnd att kalla till
sammanträde ska den ledamot som varit ledamot i nämnden längst tid kalla. Om
flera ledamöter suttit lika lång tid ska den till åldern äldste kalla. Tidigare gällde att
den till åldern äldste ledamoten kallade vid förhinder för ordförande och vice
ordförande.
 Kallelse ska ske elektroniskt om det ej är olämpligt. Tidigare angavs att kallelse
skulle ske på lämpligt sätt. Förtydligande om att det är lämpligt att kalla elektroniskt i
de flesta fall.
 Kallelse får i undantagsfall ske på annat sätt samt inom annan tid. Tidigare fick
kallelse i undantagsfall endast ske på annat sätt. Förtydligande att kallelse i
undantagsfall även får ske inom annan tid.
 Ordförande ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. Tillägg till
nu gällande reglering.
 Förtydligande angående uppgifter för nämndens ordförande. Endast ett förtydligade
vilket inte innebär några tillkommande arbetsuppgifter.
 Deltagande vid sammanträde får ske på distans, vilket ska anmälas senast sju
dagar i förväg. Tidigare saknades reglering kring sammanträden på distans.
 Förtydligande angående hur reservation vid omedelbar justering går till.
 Förtydligande angående vem som får delta i överläggningar samt lämna
protokollsanteckning vid ett sammanträde.
 Obligatoriskt att alla nämnder, med undantag för valnämnd och
överförmyndarnämnd, ska ha utskott. Nämnden får sedan själv besluta om de ska
inrätta ytterligare utskott.
Ändringar per respektive reglemente
När ett ansvarsområde flyttats över från en nämnd till en annan tas förändringen endast upp
under den nämnd som fått ansvar för ett nytt område och inte under den nämnd som inte
längre är ansvarig.
I samband med beslut om sammanslagning av nämnder har beslut om nämndens namn
hänskjutits till detta ärende. Namnen på de sammanslagna nämnderna enligt nedan är
därmed förslag till namn på de nybildade nämnderna.
Kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen är kommunens samordnande och verkställande organ för
markfrågor och exploatering enligt Flerårsstrategi 2017-2019. Verksamheten är
flyttad sedan 1 maj 2016.
Kultur- och utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens nämndspecifika reglementen
sammanförs i ett reglemente i och med sammanslagningen av nämnderna enligt beslut i
kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87. Nämnden får namnet kultur- och
utbildningsnämnden. Reglementet uppdateras även med följande:
 Ansvar för att förvalta, driva och utveckla kommunens turism- och
evenemangsverksamhet samt besöksnäring tillkommer enligt Flerårsstrategi 20182020.
Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 67 30  E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se 
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Benämningen musikskola uppdateras till kulturskola.
Kultur- och utbildningsnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om
arbetslöshetsnämnd och ansvarar därmed för arbetsmarknadsenheten enligt
Flerårsstrategi 2018-2020.
Benämningen ”invandringsfrågor” uppdateras till ”integrationsfrågor”.
Förtydligande gällande ansvar för flyktingmottagning, introduktion, bosättning inom
gällande lagstiftning och ekonomiskt bistånd för individer inom
etableringslagstiftningen samt utbildning för ensamkommande barn som studerar vid
gymnasiet eller ingår i KAA. Förtydligande gällande att det dock är socialnämnden
som ansvarar för bosättning och ekonomiskt bistånd för ensamkommande barn.
Ansvar för skötsel av EU-bad tillkommer.
Ansvar för den överordnande verksamheten vid Gräfsnäs slottspark och
Alingsåsparken tillkommer enligt beslut i kommunfullmäktige 26 november 2014, §
149.
Nämnden utgörs av 13 ordinarie ledamöter samt nio ersättare enligt beslut av
kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87.
Antal utskott samt antal ledamöter och ersättare i dessa.

Miljöskyddsnämnden
 Ansvar för att samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i
enlighet med EU:s vattendirektiv enligt beslut i kommunfullmäktige 22 februari 2017,
§ 59, tillkommer. Ekologtjänst med tillhörande budget förs över till
miljöskyddsnämnden vilket leder till en följdändring att även ansvaret för naturvård
tillkommer miljöskyddsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens nämndspecifika reglementen
sammanförs i ett reglemente i och med sammanslagningen av nämnderna enligt beslut i
kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87. Nämnden får namnet samhällsbyggnadsnämnden.
Reglementet uppdateras även med följande.
 Ansvar för kollektivtrafik tillkommer enligt Flerårsstrategi 2018-2020.
 Nämnden utgörs av 13 ordinarie ledamöter samt nio ersättare enligt beslut av
kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87.
 Antal utskott samt antal ledamöter och ersättare.
Socialnämnden
 Ansvar att betala arvoden till särskilt förordnande vårdnadshavare tillkommer enligt
Flerårsstrategi 2018-2020.
 Benämningen ”den kommunala psykiatrin” uppdateras till ”socialpsykiatrin”.
 Nämnden utgörs av 13 ordinarie ledamöter samt nio ersättare enligt beslut av
kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87.
Valnämnden
 Inga tillkommande ansvarsområden.
 Uppdaterad skrivning gällande nämndens administrativa organ.
Vård- och omsorgsnämnden
 Ansvar för verksamhet enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade tillkommer enligt Flerårsstrategi 2018-2020.

Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Rådhuset, Stora torget
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Webbplats: www.alingsas.se
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Enligt beslut i kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87, ska slutliga namn på nämnder
fastställas i förevarande ärende. Vård- och äldreomsorgsnämndens önskan om att
byta namn till vård- och omsorgsnämnden beaktas härmed och namnet föreslås
fastställas till vård- och omsorgsnämnden.
Nämnden utgörs av 13 ordinarie ledamöter samt nio ersättare enligt beslut av
kommunfullmäktige 25 april 2018, § 87.

Överförmyndarnämnden
 Inga tillkommande ansvarsområden.

Malin Lindholm
Kommunjurist

Alingsås kommun
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Förändring av
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 188 2018.559 KS

Förändring av renhållningstaxan 2019
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 september § 68 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslag till förändring av renhållningstaxan 2019. Taxan
avser de avgifter som enligt 5 avd, 27 kap, 4-6 § Miljöbalken kan tas ut för hantering av
avfall. Den nya taxan föreslås gälla från 1 januari 2019.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av tekniska nämndens beslut och gör följande
bedömning.

Alingsås kommuns renhållningstaxa-taxa förändrades 2018. Till 2018 års renhållningstaxataxa gjordes en höjning av brukningsavgiften med 9%, 210 kr. Avfallsverksamheten
finansieras genom avfallstaxan och erhåller inget kommunbidrag. Taxan ska sättas utifrån
självkostnadsprincipen och den föreslagna höjningen är för att möta avfallsverksamhetens
planerade utgifter. Eventuella över- respektive underuttag ska regleras gentemot upparbetad
skuld till avfallskollektivet.

Avfallsverksamheten har haft ökade kostnader för transporter, sortering och behandling av
avfallet. Fordonsbränslet har fortsatt öka under 2018 och spås öka ytterligare 2019 vilket
innebär att åkeriverksamheten får högre kostnader.

Som underlag till tekniska nämndens beslut görs en jämförelse med den enda kommunen
(Mölndal) som är jämförbar med Alingsås och där framgår att Alingsås även efter höjningen
kommer att ha en lägre avgift. En höjning med 6 % innebär en ökad kostnad för kunderna på
153 kr per år, från 2 542 kr till 2 695 kr.

Tekniska nämnden vill höja två avgifter för att förändra beteende hos kunderna av miljö- och
arbetsmiljöskäl. Tekniska nämnden föreslår att tillägget för dragvägar höjs med 10 % och att
taxan för säckhämtningskunder (12 st) höjs med 10 %.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

AU § 188, forts 2018.559 KS
Tekniska nämnden vill införa en taxa för underjordsbehållare och därmed möjliggöra denna
tjänst för flerfamiljshus fr o m den 1 januari 2019.

Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreslagen taxa bör godkännas.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Renhållningstaxa 2019 godkänns och träder i kraft den 1 januari 2019.
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Renhållningstaxa för Alingsås
kommun
år 2019
Antagen av kommunfullmäktige 2018-XX-XX, § XXX
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1 Renhållningstaxa för Alingsås
Renhållningstaxan beslutades av kommunfullmäktige 2018-XX-XX, § XXX och gäller från och
med den 1 januari 2019 då renhållningstaxa som antogs av kommunfullmäktige 2017-xx-xx, §
234 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.
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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.
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, miljöoch 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 3.6.2, få kärl
hämtat på annan plats.
Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2019
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Kärl ska ställas så att draghandtaget är lättillgängligt från dragvägen och får t.ex. inte vara
vänt mot vägg eller buske.

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
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt

26 ggr/år,
båda kärlen
1 620 kr
1 075 kr
2 695 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
26 ggr/år
Hämtningsavgift
1 134 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.
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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

1 620 kr
1 197 kr
2 817 kr

13 ggr/år
brännbart
kärl
26 ggr/år
matavfallskärl
1 620 kr
653 kr
2 273 kr

Tabell 3.1 d Hämtning av brännbart avfall i 370
liters kärl och matavfall i 130 liters kärl, kr/år
inkl. moms
Hämtningsfrekvens
26 ggr/år
Grundavgift
1 620 kr
Hämtningsavgift
2 432 kr
Totalt
4 052 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
1 620 kr
1 135 kr
2 755 kr

13 ggr/år
1 620 kr
591 kr
2 211 kr

Tabell 3.1 f Hämtning av brännbart avfall i 370
liters kärl vid hemkompostering av matavfall,
kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
26 ggr/år
Grundavgift
1 620 kr
Hämtningsavgift
2 371 kr
Totalt
3 991 kr
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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.
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 a Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl och matavfall i 130
liters kärl, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt

11 ggr/år,
båda kärlen
1 050 kr
480 kr
1 530 kr

5 ggr/år
brännbart
11 ggr/år
matavfall
1 050 kr
314 kr
1 364 kr

2 ggr/år
brännbart
11 ggr/år
matavfall
1 050 kr
289 kr
1 339 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 b Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl vid
hemkompostering av matavfall, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt

11 ggr/år
1 050 kr
420 kr
1 470 kr

5 ggr/år
1 050 kr
253 kr
1 303 kr

2 ggr/år
1 050 kr
227 kr
1 277 kr

3.3 Säckabonnemang från villahushåll och fritidshus
Abonnenter i villa och fritidshus som inte kan använda kärl får använda 160 liters säck för
insamling av brännbart avfall. Säckhämtning är endast tillämpbart där hämtning i kärl inte är
möjlig. Förutom grundavgift tillkommer hämtningsavgift för brännbart avfall.
Tabell 3.3 Säckabonnemang från villa och fritidshus, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt
Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2019
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Fritidshus,
11 ggr/år
1 050 kr
2 423 kr
3 473 kr

3.4 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 3.4 a Grundavgifter för flerfamiljshus och
verksamheter, kr/år inkl. moms
Flerfamiljshus, per lägenhet
Verksamhet, per verksamhet

1 203 kr
1 620 kr

Hämtningsavgifter för matavfall
Tabell 3.4 b Hämtningsavgifter för matavfall, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
26 ggr/år
52 ggr/år
Kärl, 130 liter
138 kr
306 kr
Kärl, 240 liter*
318 kr
707 kr
* Nya matavfallsabonnemang med 240 liters kärl får ej tecknas.

104 ggr/år
735 kr
1 695 kr

156 ggr/år
1 102 kr
2 543 kr

Hämtningsavgifter för brännbart avfall
Tabell 3.4 c Hämtningsavgifter för brännbart avfall, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens 13 ggr/år*
26 ggr/år
52 ggr/år
104 ggr/år
156 ggr/år
Kärl, 190 liter
470 kr
938 kr
1 875 kr
4 502 kr
6 752 kr
Kärl, 370 liter
935 kr
1 874 kr
3 743 kr
8 995 kr
13 495 kr
Kärl, 660 liter
1 629 kr
3 258 kr
6 516 kr
15 636 kr
23 455 kr
* Nya abonnemang med hämtningsfrekvens 13 ggr/år får ej tecknas av flerfamiljshus.
Hämtningsavgift fastighetsnära insamling med fyrfackskärl
Flerfamiljshus och verksamheter kan välja att sortera brännbart avfall, matavfall, tidningar
samt förpackningar av papper, plast, metall och glas i ett fastighetsnära insamlingssystem med
fyrfackskärl. I avgiften ingår två stycken 660 liters kärl med separata fack.
Tabell 3.4 d Fastighetsnära insamling med
fyrfackskärl, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Fyrfackskärl, 660 liter

26 ggr/år
båda kärlen
3 136 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.
Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2019
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3.5 Felsorterat avfall
I de fall avfallsbehållare innehåller felsorterat avfall har kommunen rätt att ta ut en särskild
avgift för felsortering.
Tabell 3.5 Osorterat avfall, kr inkl. moms
Abonnent som ej har godkänd sortering efter första
påpekandet, avgift per felsorterat kärl och hämtningstillfälle

551 kr

3.6 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.
3.6.1 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 3.6.1 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

230 kr
230 kr
306 kr
230 kr
306 kr
230 kr
230 kr
230 kr

3.6.2 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 3.6.2 Dragvägstillägg, kr/behållare och
hämtning inkl. moms
Upp till 5 meter
5-15 meter
15-25 meter
25-35 meter
35-40 meter
Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2019
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3.6.3 Trädgårdsavfall
Abonnenter kan beställa säsongshämtning av trädgårdsavfall. Hämtning sker 16 ggr under
säsong mellan mars och november. Trädgårdsavfallet hämtas i 370 liters kärl. Det finns
möjlighet att beställa extra hämtning av trädgårdsavfall.
Tabell 3.6.3 Trädgårdsavfall, kr/år inkl. moms om inget annat anges
Säsongshämtning av trädgårdsavfall i kärl

922 kr

Avgift för extra hämtning av kärl med trädgårdsavfall
kr/hämtning

230 kr

3.6.4 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 3.6.4 Grovavfall, kr inkl. moms
Framkörning inkl. hämtning av 1 kbm grovavfall, avgift per
hämtningstillfälle

720 kr

Avgift för volym som överstiger 1 kbm, avgift per kbm

191 kr

Avgift för extra personal, avgift per påbörjad timme

536 kr

3.6.5 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.
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Tabell 3.6.5 a Tömning av slutna tankar och
slamavskiljare, kr inkl. moms
Avgift för tömning upp till 3 kbm

556 kr

Avgift för behandling upp till 3 kbm

644 kr

Tillägg framkörning över 3 kbm, per kbm

136 kr

Tillägg behandling över 3 kbm, per kbm

215 kr

Tabell 3.6.5 b Tömning av fettavskiljare, kr inkl.
moms
Framkörningsavgift, per tillfälle
Behandlingsavgift, per kbm

506 kr
506 kr

Om två eller fler anläggningar töms på en och samma fastighet utgår extra avgift per
tillkommande anläggning enligt tabell 3.6.5 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 3.6.5 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

775 kr
1 550 kr

Avgift om abonnenten har önskemål om tömning på ett
förbestämd datum (vardagar)
Bomkörning vid ordinarie, planerad och aviserad
tömning
Bomkörning vid budad tömning
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775 kr
405 kr
573 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
Specialfordon som normalt inte används inom
kommunen, avgift per tillfälle
Extra personal, avgift per tillfälle

1 225 kr
536 kr
kommunens
självkostnad
184 kr

Behandling, avgift per ton
Hyra av kärl, avgift per dygn
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Förändring av renhållningstaxan 2019 – Bilaga A
Jämförelse mellan kommuner med fyrfacksinsamling
I Sverige finns det ett flertal kommuner som använder fyrfackskärl för sin avfallsinsamling från
medborgarna. De flesta av dessa kommuner kör enligt 26/13-modellen, vilket innebär att de tömmer
Kärl 2 (med brännbart och matavfall) 26 gånger per år, varannan vecka och Kärl 1 (med
återvinningsmaterial) 13 gånger per år, dvs i snitt 1 gång per månad.
I Alingsås har man beslutat om att köra enligt 26/26-modellen, vilket innebär att vi tömmer Kärl 2
(med brännbart och matavfall) 26 gånger per år, varannan vecka och Kärl 1 (med
återvinningsmaterial) 26 gånger per år, varannan vecka.

Fig 1. Exempel på kommuner med fyrfacksinsamling

Som en jämförelse mellan metoderna 26/13 och 26/26, så innebär de extra 13 tömningarna av Kärl 1
i en kommun i Alingsås storlek cirka 80 000 fler tömningar per år.
Det innebär att de enda kommuner som är jämförbara med Alingsås är kommuner som kör enligt
26/26-modellen och i dagsläget är det enbart Mölndals kommun som har samma lösning.
I dagsläget, 2018, så skiljer det 204 kr per år mellan taxeavgiften i Mölndal jämfört med Alingsås.
Med de föreslagna höjningarna som ligger för beslut i respektive kommun så kommer skillnaden
2019 att vara 326 kr per år, se tabell nedan.

Fyrfacksinsamling
Taxa 2018
Föreslagen höjning
Föreslagen taxa 2019

Alingsås
2 542 kr
6%
2 695 kr

Mölndal
2 746 kr
10%
3 021 kr

Den föreslagna taxehöjningen på 6 % innebär för en fyrfackskund i Alingsås kommun en ökad
kostnad på 153 kr per år eller mindre än 3 kronor per vecka.
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Tekniska nämnden
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§ 68 2018.410 TN

Förändring av renhållningstaxan 2019
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningens avfallsavdelning är en avgiftsfinansierad verksamhet som ansvarar
för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall, drift av två
återvinningscentraler och den aktiva deponin på Bälinge. Även ambulerande insamling av
farligt avfall samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger inom ramen för
Avfallsavdelningens ansvar.
Avfallsverksamheten har delvis finansierats med intäkter från försäljning av plats för
avfallsmassor på Bälinge deponi. Denna kvot behöver begränsas under 2019 eftersom
sluttäckning av deponicell 1 och 2 skall påbörjas under året. Begränsningen kommer
innebära minskade intäkter i förhållande till prognostiserad intäkt för 2018.
Kostnaderna för transporter, sortering och behandling av avfallet, framförallt det brännbara
avfallet, matavfallet och träavfallet har ökat markant under 2018 och kommer att hålla i sig
kommande år. Kostnaderna för fordonsbränsle har fortsatt öka under 2018 och
bränsleprognoser förutspår ökade bränslepriser även 2019 vilket innebär att
åkeriverksamheten får högre kostnader.
För att nå en ekonomi som är i balans gör förvaltningen bedömningen att renhållningstaxan
behöver höjas med 6 % från den 1 januari 2019.

Taxeförändring för förbättrad miljö-och arbetsmiljö
Enligt Alingsås kommuns Avfallsföreskrifter skall insamlingen göras på ett hälso- och
miljöriktigt sätt.
1. Alingsås har fortfarande ett fåtal (12) kunder som fortfarande använder säck för hämtning
av avfallet. Detta motverkar inte bara en god arbetsmiljö, utan motverkar också kommunens
målsättning att sortera avfallet. Eftersom ett av syftena med Renhållningstaxan är att styra
mot rätt beteende ute hos kunderna så är förvaltningens förslag att taxan för
säckhämtningskunderna höjs med 10 %.
2. Alingsås kommun har i taxan tillägg för dragväg för kunder som inte vill dra ut sina kärl
själva. Arbetsmiljöverket ställer krav på placering avfallsbehållare och dragvägars utformning
och i Alingsås kommun är kravet att Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö alltid går före
abonnenternas bekvämlighet. För att minimera risken för arbetsskador hos
hämtningspersonalen så bör taxan för dragvägar styra mot minskade dragvägar så är
förvaltningen förslag att tillägget för dragvägar höjs med 10 %.
3. Avfallsavdelningen har genom åren fått många önskemål från ägare av flerfamiljshus om
möjligheten för att kunna samla in avfallet i större behållare/underjordsbehållare för avfall.
Eftersom underjordsbehållare bidrar till en förbättrad miljö genom att minimera antalet tunga
transporter och samtidigt bidrar till en bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetarna så är
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förvaltningens förslag att göra denna tjänst möjligt för flerfamiljshus genom att utöka taxan
med krantömmande underjordsbehållare.
Förvaltningens yttrande
Avfallsverksamheten har delvis finansierats med intäkter från försäljning av plats för
avfallsmassor på Bälinge deponi. Denna kvot behöver begränsas under 2019 för att kunna
fullfölja Länsstyrelsens beslut om start av sluttäckning på Bälinge deponi.
Kostnaderna för transporter, sortering och behandling av avfallet har ökat och så även
fordonsbränslekostnaderna.
Ovanstående sammantaget innebär att förvaltningen nu gör bedömningen att
renhållningstaxan behöver höjas med 6 % från den 1 januari 2019.
Taxeförändringarna för förbättrad miljö-och arbetsmiljö gällande säckhämtning och
dragvägar innebär en höjning av dessa tjänster på 10 %.
Taxeförändringen för underjordsbehållare innebär att denna tjänst möjliggörs för
flerfamiljshusen fr.o.m. 2019-01-01.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2018-09-18, § 41.
Beslut
Tekniska nämnden antar förslag till ny renhållningstaxa, innebärande en taxehöjning
med 6 %, och överlämnar den till Kommunfullmäktige för fastställelse att gälla från den 1
januari 2019.
Tekniska nämnden antar även förvaltningens förslag om:
 Säckhämtningstaxan höjs med 10 %
 Dragvägstillägget höjs med 10 %
 Taxan utökas med underjordsbehållare
Expedieras till
KS/KF
Beslutsunderlag
 Förslag till tekniska nämnden - Förändring av renhållningstaxan 2019
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Partistöd 2019
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 23 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Samtliga partier har lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2017.
Vid avstämningstidpunkten den 15 oktober hade samtliga mandat en vald ledamot fastställd
enligt följande:
Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 8 mandat
Miljöpartiet 3 mandat
Liberalerna 6 mandat
Kristdemokraterna 4 mandat
Sverigedemokraterna 6 mandat
Vänsterpartiet 4 mandat
Centerpartiet 6 mandat
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Kommunledningskontoret har beräknat partistöd i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Partistöd för 2019 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun:
Socialdemokraterna 376 600 kr
Moderaterna 234 700 kr
Miljöpartiet 116 450 kr
Liberalerna 187 400 kr
Kristdemokraterna 140 100 kr
Sverigedemokraterna 187 400 kr
Vänsterpartiet 140 100 kr
Centerpartiet 187 400 kr
2. Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2019 till
kommunfullmäktige senast den 30 juni 2020 i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
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Partistöd 2019
Prisbasbelopp 2018

45 500 kr

Parti
Socialdemokraterna
Moderaterna
Miljöpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Centerpartiet
Summa

Mandat
Grundstöd
14
45 500 kr
8
45 500 kr
3
45 500 kr
6
45 500 kr
4
45 500 kr
6
45 500 kr
4
45 500 kr
6
45 500 kr
51 364 000 kr

Partistöd
299 250 kr
171 000 kr
64 125 kr
128 250 kr
85 500 kr
128 250 kr
85 500 kr
128 250 kr
1 090 125 kr

Utbildningsstöd
31 850 kr
18 200 kr
6 825 kr
13 650 kr
9 100 kr
13 650 kr
9 100 kr
13 650 kr
116 025 kr
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Summa
376 600 kr
234 700 kr
116 450 kr
187 400 kr
140 100 kr
187 400 kr
140 100 kr
187 400 kr
1 570 150 kr

Ansökan om kommunal
borgen från Alingsås och
Vårgårda
Räddningstjänstförbund
6
2018.645 KS

Page 64 of 288

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 190 2018.645 KS

Ansökan om kommunal borgen från Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund beslutade den 19 oktober 2018, § 21, att
med anledning av behov om nyupplåning i förbundet ställa en begäran till respektive
ägarkommun om kommunal borgen. Ansökan gäller totalt 8,8 mnkr avseende inköp av två
stycken brandbilar och ansökan är fördelad utifrån ägarandelen i kommunalförbundet.
Alingsås kommun äger 78 procent av kommunalförbundet och har därför fått begäran om att
gå i kommunal borgen för ungefär 6,9 mnkr.
Riktlinjer för kommunal borgen återfinns i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern,
antagna av kommunfullmäktige den 29 november 2017, § 233. Syftet med att lämna
kommunal borgen är att stimulera sådan verksamhet som kommunen har ett ansvar för, utan
att kommunen får ett huvudmannaskap. Dessutom ska verksamheten vara till väsentlig nytta
för kommunens invånare. För att kommunen ska göra ett borgensåtagande ska dess syfte
vara att stödja verksamhet som inte bedrivs av kommunen själv, men som ur
kommunalpolitisk synpunkt anses angelägen och ligger inom ramen för kommunens
befogenheter. De ändamål som åtagandet gynnar ska alltså sammanfalla med kommunens
egna syften och intressen.
Varje borgensåtagande ska tidsbegränsas. Tidsbegränsningen gäller också det lån som tas
upp med kommunens borgen. Ett kommunalt borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra
kostnaden för den egna kommunala upplåningen.
Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern omfattar kommunen och dess helägda bolag,
således omfattas inte Alingsås och Vårgårda Räddningstjänst av dessa riktlinjer. Enligt
antagna Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern finns inte möjligheten för Alingsås
kommun att låna ut medel till förbundet. Dock finns det enligt antagna
tillämpningsanvisningar till Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern en möjlighet för
kommunstyrelsen att besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från finansiella
riktlinjer om särskilda skäl föreligger.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 oktober2018 lämnat följande yttrande:
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har beställt två stycken brandbilar och det är
i dagsläget något oklart när fakturorna inkommer då det har skett vissa förseningar i
leveransen av brandbilarna. För att förbundet ska kunna uppta lån med kommunal borgen
krävs positiva beslut i kommunfullmäktige i Alingsås kommun och Vårgårda kommun.
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med Vårgårda kommun och fått informationen
om att de troligen kommer att fatta ett beslut i kommunfullmäktige först i januari 2019.
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Det kan därför bli så att förbundet kommer att behöva betala fakturorna för brandbilarna
innan besluten kring kommunal borgen och själva upplåningen har genomförts. Detta är inte
möjligt utifrån förbundets brist på likviditet. Kommunstyrelsen har en möjlighet att besluta om
tillfälliga och mindre omfattande avsteg från Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern om
särskilda skäl föreligger. Kommunledningskontoret anser att det kan vara möjligt att ge
ekonomichefen mandat att vid behov låna ut medel till förbundet under en kortare tid tills
förbundet har hunnit låna upp dessa medel externt med kommunal borgen som säkerhet.
Det här gäller i sådana fall en kortare tidsperiod och kommunledningskontoret gör
bedömningen att särskilda skäl föreligger i detta fall. Detta för att försäkra sig om att
förbundet har tillgång till likvida medel för att betala fakturorna för de två brandbilarna.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att ansökan om kommunal borgen från Alingsås
och Vårgårda Räddningstjänstförbund ska beviljas då det under nuvarande förutsättningar
saknas andra möjlighet för förbundet att låna upp medel för att finansiera inköpen av två
stycken brandbilar. Ansökan anses ligga inom riktlinjerna för kommunal borgen och
sammanfalla med kommunens egna syften och intressen.
Kommunledningskontoret har gjort en juridisk bedömning gällande kravet på eventuell
borgensavgift till Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund och kommit fram till att det
inte finns något lagkrav på borgensavgift gentemot förbundet. Statsstödsbegränsningen är
inte tillämplig när det gäller förbundet. Därav föreslår kommunledningskontoret att ingen
borgensavgift tas ut.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen beslutar om ett tillfälligt och mindre omfattande avsteg från Finansriktlinjer
för Alingsås kommunkoncern och ger ekonomichefen mandat att vid behov låna ut maximalt
8,8 mnkr till Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. Avsteget gäller fram till att
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har upptagit externt lån på motsvarande
belopp. Räntan på lånet från Alingsås kommun fastställs av ekonomichefen vid
utlåningstillfället.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbunds låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 6 864 000
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Alingsås kommuns borgensåtagande
tidsbegränsas till att gälla till den 1 januari 2029.
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Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Protokoll
2018-10-19

§ 21 2018.025 AVRF

Kommunal borgen vid upplåning
Ärendebeskrivning
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund ställer en begäran om att respektive
medlemskommun kan gå in som borgenärer då förbundet behöver kunna göra en upplåning i
samband med större investeringar. Eventuell upplåning ska läggas in i förbundets budget för
att kunna beslutas om vid antagande av den årliga budgeten av förbundsdirektionen.
Beslut
Förbundsdirektör Börje Lindgren med ekonomichef Susanne Wye Bengtsson uppdras att
som ersättare från och med 2018-11-01 till och med den 2019-04-01 för förbundets räkning
nyupplåna, det vill säga öka förbundets skulder, under nämnda period med totalt 8 800 000
kr för betalning av två brandbilar.
Med anledning av nyupplåningen i förbundet ställs en begäran om borgensåtagande till
Alingsås och Vårgårda kommuns respektive kommunfullmäktige.
Enligt principen för respektive medlemskommuns ägarandel utgör summan för
borgensåtagandet för Alingsås kommun 6 864 000 kronor och för Vårgårda kommun 1 936
000 kronor.
Expedieras till
Alingsås kommun, Vårgårda kommun
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Förfrågan om kommunal borgen från Ömmern- Östra Nedsjöns fiber
ekonomiska förening
Ärendebeskrivning
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening inkom den 29 maj 2018 med en
förfrågan om kommunal borgen till kommunen. I ansökan framkommer att den ekonomiska
föreningen anlägger fiberkommunikation i Alingsås kommun och Bollebygds kommun.
Arbetet påbörjades under hösten 2017 och är färdigställt till 35 procent. Projektet omfattar
potentiellt strax över 1 000 fiberanslutningar. I samband med en potentiell fördyring av
fiberbygget undersöker föreningen möjligheter att finansiera fördyringen om ungefär 3 mnkr.
Anledningen till fördyringen är enligt den ekonomiska föreningen den stora förekomsten av
svåra eller mycket svåra markförhållanden i delar av området. Den ekonomiska föreningen
skriver i sin ansökan att exakt hur mycket budgeten blir överskriden i slutändan är omöjligt att
säga idag beroende på att markförhållandena inte är kända fullt ut förrän hela entreprenaden
är slutförd, samt avhängigt antalet hushåll som väljer att ansluta sig. I samband med detta
ansöker föreningen om kommunal borgen från Bollebygds kommun och Alingsås kommun
om sammantaget 3 mnkr.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Riktlinjer för kommunal borgen återfinns i ”Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern”,
antagna av kommunfullmäktige den 29 november 2017, § 233. Kommunfullmäktige beslutar
om alla borgensåtaganden.
Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke
kommunal verksamhet. Detta innebär att verksamheten ska vara inom ramen för den
verksamhet som kommunen själv kan bedriva, dvs. inom den kommunala kompetensen.
Hänsyn måste också tas till kommunallagens bestämmelser mot gynnande av enskild
person/verksamhet, dvs. ett tydligt och uttalat allmänintresse samt uttalad nytta för
kommunmedlemmarna måste föreligga för att övervägande av borgensbeslut ska kunna
aktualiseras. En kommunal borgen garanteras ytterst av den grundlagsfästa kommunala
beskattningsrätten av sina medlemmar. Detta innebär bland annat att sedvanliga
marknadsmässiga förhållanden åsidosätts då kommunal borgen beviljas. Skälen till ett
sådant beslut måste därför vara tydliga. Det framgår av riktlinjerna att kommunal borgen
emellertid ska tillämpas restriktivt.
Alingsås kommun har de senaste åren avslagit de ansökningar om kommunal borgen samt
ansökningar om förlängning av kommunal borgen som har inkommit.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att ansökan om kommunal borgen från
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska föreningen ska avslås då antagna riktlinjer
tydliggör att kommunal borgen ska tillämpas restriktivt. Vidare anser
kommunledningskontoret att ansökan inte gäller en verksamhet som bidrar till väsentlig nytta
för kommunens invånare, utan gynnar enbart de invånare som berörs inom det geografiska
område där fiberbyggnationen sker.
Justerandes sign
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Ekonomisk konsekvens:
Om kommunen skulle bevilja den aktuella ansökan om kommunal borgen innebär det att
kommunen står en risk att få ta en kostnad motsvarande borgensåtagandet. I regel så kräver
banker en proprieborgen från kommunen när det gäller ett borgensåtagande mot en
ekonomisk förening. Detta innebär att borgenären då kan kräva borgensmannen direkt utan
att ens kräva gäldenären då skulden räknas som borgensmannens egna.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Ansökan om kommunal borgen avslås.
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Till:
Att:
Datum:

Kommunledningskontoret, Alingsås
Ekonomidirektören
2018-05-29

Kommunal Borgen önskvärd
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ek.för. bygger ett passivt nät för fiberkommunikation i Alingsås och
Bollebygds kommuner. Områdeskarta finns på länken: fiberkartan.se/2236
Projektet omfattar potentiellt strax över 1000 fiberanslutningar fördelat med ungefär 50% i resp
kommun och finansieras fullt ut av föreningens medlemmar samt ett bidrag om 40% från
Jordbruksverket/Länsstyrelsen.
Arbetena påbörjades hösten 2017 och i dagsläget är ca 35% färdigställt.
I samband med en potentiell fördyring av fiberbygget (passiva nätet) undersöker föreningen
möjligheten för att finansiera fördyringen med upp till 3 miljoner kr (ca 10%).
Anledningen till fördyring är främst den stora förekomsten av svåra eller mkt svåra markförhållanden i
delar av vårt område. Dessa kräver extra skyddsrör, arbete samt i en del fall extra transporter och
massor för att vi ska kunna förlägga kanalisationen på ett tillfredsställande sätt.
Parallellt med att minimera schakt kostnaderna så mkt som möjligt i sig själva, så arbetar vi ihop med
entrepenören för att hitta alternativa förläggningsmetoder, som tex luftledning och sjökabel, där det är
lönsamt.
(I detta sammanhang kanske kan påpekas att kommunen även kan hjälpa till för att göra
tillståndsprocessen så smidig som möjligt)
Enligt prognoser tillsammans med vår totalentreprenör ser vi en möjlig kostnadsuppgång till 29,7
miljoner för det ursprungliga området, (en mindre utökning för att ta med ca 60 ytterligare anslutningar
har gjorts under 2017 men dessa påverkar inte budgeten/anslutning negativt), jfrt med senaste
budgeten på 27 miljoner.
Exakt hur mycket budgeten blir överskriden i slutändan är omöjligt att säga idag beroende på att
markförhållandena inte är kända fullt ut förrän hela entreprenaden är slutförd, samt avhängigt antalet
hushåll som väljer att ansluta sig.
Det senare är dock mkt lovande då vi redan ligger över 70% anslutningsgrad, folk vill ha fiber idag..
I samband med detta behöver föreningen kommunal borgen för att kunna uppta ett banklån för
finansiering av kostnadsökningarna, ca 3 miljoner kr,, tänkt att börja amorteras med start vid
upptändning av nätet.
Vi hoppas kommunen vill hjälpa oss med detta och står till förfogande för ytterligare information.

Med vänliga Hälsningar,
Ömmern-Östra nedsjöns fiber ek. för.
Magnus Gustavsson
Ordförende

Bifogas
● För föreningen gällande registreringsbevis och stadgar
● Kopia på beslut om bidrag från bidragsgivande myndighet
● Ekonomisk kalkyl över fiber investeringen
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1.

1.1

Planerat
Enhet

Beräknad mängd A´-pris
TOTALT

Summa
TOTALT

Kabelförläggning enligt EBR KJ41:15

Jordschakt

1.1.1 NR-055-1 alt -2, bottenbredd < 0,4 m

m, sum
Add on
m

1.1.2 Plöjning Pv 055/070-1

m

1.1.3 Förläggning av sjökabel
1.1.4 Tillägg, schakt i yt- och jordblock (FALL B, C)

TEGAB faktor
100,00%
121 906
51 000
105 000

105

11 025 000

41

615 000

m

15 000
14%
1 906

110

209 660

m

50 000

85

4 250 000

1.1.5 Samförläggning, obs uppskattad kostnad som inte följs upp per mm

1 000

25

25 000

1.1.6 Sjökabelförläggning

m

20

4 000

80 000

1.1.7 Landfäste sjökabel
3
Klamring på berg

st

20

2 000

40 000

3.1

Kabelskydd typ SRE inkl arbete

m

2 000

210

420 000

4

Tryckta eller borrade rörledningar inkl skyddsrör

4.1

Styrd borrning Kabelskyddsrör 2 st PE 40

m

2 000

500

1 000 000

4.2

Styrd borrning skyddsrör PE 160

m

1 200

795

954 000

4.3

Tryckning typ Grundomat inkl. skyddsrör

m

-

650

0

5

Kabelskydd av plaströr typ mikrokanalisation

5.1

DB slang 16/12 alt 14/10 inkl skarvning, installerad

m

80 000

4

316 000

5.2

DB slang 7/3,5 inkl skarvning, installerad

m

60 000

3

162 000

5.3

PE slang 32 inkl skarvning, installerad

m

15 000

12

177 000

5.4

PE slang 40 inkl skarvning, installerad

m

15 000

16

237 000

5.5

PE slang 50 inkl skarvning, installerad

-

24

0

5.5

DB2x7/3,5, inkl skarvning, installerad

m

-

12

0

5.6

DB4x7/3,5, inkl skarvning, installerad

m

25 000

12

307 500

5.7

DB7x/3,5, inkl skarvning, installerad

m

10 000

19

187 000

5.8

DB12x7/3,5 inkl skarvning, installerad

m

2 000

30

59 000

5.9

Microrör DB 2x14/10, inkl skarvning, installerad

m

20 000

14

278 000

5.10 Microrör DB 4x14/10, inkl skarvning, installerad

m

8 000

24

188 000
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Planerat
Enhet

Beräknad mängd A´-pris
TOTALT

Summa
TOTALT

5.11 Kabelskyddsrör SRE, 32 mm, inkl skarvning installerad

m

5 000

20

100 000

5.12 Kabelskyddsrör SRE, 50 mm, inkl skarvning installerad

m

10 000

40

400 000

5.13 Kabelskyddsrör SRE, 75mm, inkl skarvning installerad

m

5 000

72

360 000

6

Fundament och skåp för kommunikationsanläggning

6.1

Skarvskåp inkl inredning och godkännt lås

st

111

4 250

471 113

6.2

Nodhus inkl. Fundament och sättning

st

3

55 000

165 000

6.3

Nod placerad i befintlig byggnad

st

-

25 000

0

6.4

Snökäpp tillskarvskåp

st

111

450

49 883

6.5

ODF-panel för nod 196 fiber

st

4

33 400

133 600

6.6

ODF-panel för nod 144 fiber

st

1

31 400

46 409

6.7

UPS 8 timmar vid 400W

st

3

15 000

45 000

6.8

Slingbrunn

st

7

3 950

29 191

6.9

Skarvbox Tykoflex T 240/70
Skarvbox Tykoflex TS 240/70
Skarvbox Tykoflex TSG 240/70
Kabelgenomförningssats 1x24
Kabelgenomförning TKT-S 3x7
Kabelgenomförning TKN-O
Blindförskruvningar
Multikasett OPTO, 2-pack
Krymsplang

st
st
st
st
st
st
st
st
st

7
7
7

3 411
3 304
4 651
497
740
608
218
310
47

0
24 417
0
0
5 469
0
1 611
2 291
347

m

125 630

2

301 512

7

Kabelmarkeringsband

7.1

Kabelmarkeringsnät med söktråd

8

7
7
-

Fiberoptiska kablar

8.1

192 fiberkabel installerad

m

7 021

45

315 923

8.2

144 fiberkabel installerad

m

8 129

36

292 644

8.3

96 fiberkabel installerad

m

13 524

25

338 093

8.4

48 fiberkabel installerad

m

8 794

19

167 088

8.5

24 fiberkabel

m

7 907

16

126 517

8.6

12 fiberkabel installerad

m

13 228

14

185 193
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Prognos Ömmern Östra Nedsjöns Fiber Ek Förening
180529

Planerat
Enhet

Beräknad mängd A´-pris
Summa
TOTALT
TOTALT
3 695
14
51 730

8.7

8 fiberkabel installerad

m

8.8

2 fiberkabel (kundfiber) installerad

m

110 850

7

775 950

8.9

Kundanslutningsbox installerad

st

443

850

376 890

8.10 Fibersvans SC kundanslutning

st

443

20

8 868

8.11 Mellanstycke SC

st

443

12

5 321

8.12 Sjökabel 144 fiber installerad

m

400

112

44 800

8.13 Sjökabel 96 fiber installerad

m

4 000

85

340 000

st

3 473

89

309 124

10.1 Lägesinmätning av kanalisation

m

98 287

5

471 778

10.2 Komplett dämpningsmätning av fibernätet

st

1

50 000

36 950

11.1 Lägesprojektering per fastighet

st

642

950

609 710

11.2 Handläggning av Markavtal

st

148

2 100

310 380

11.3 Handläggning av Anslutningsavtal

st

642

500

320 900

ton

1 848

146

269 735

ton

2 587

146

377 629

14.1 Tjocklek 0 – 45 mm

m2

554

520

288 210

14.2 Tjocklek 46 – 80 mm

m2

443

650

288 210

15.1 Grovarbetare

kr/tim

148

420

62 076

15.2 Lastbil

kr/tim

111

720

79 812

9

Skarvning av fiberkabel

9.1

Skarvsvetsning inkl dokumentation per fiber

10

Inmätning och dokumentation

11

Projektering

Tillägg till sammansatta a´-priser
12

Resterande fyllning för kabelkanalisation o d

12.1 Fall B
13

Obundet bärlager till belagda ytor

13.1 Samkross 0-18 mm
14

15

Bitumenbundna överbyggnadslager kategori A

Timkostnader
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Prognos Ömmern Östra Nedsjöns Fiber Ek Förening
180529

Planerat
Enhet

Beräknad mängd A´-pris
TOTALT

Summa
TOTALT

15.3 Kranbil

kr/tim

-

870

0

15.4 Lastbil, boogie

kr/tim

-

800

0

15.5 Lastbil med gripskopa

kr/tim

37

870

32 147

15.6 Grävmaskin (traktorgrävare)

kr/tim

74

780

57 642

15.7 Grävmaskin 8 ton

kr/tim

750

0

15.8 Grävmaskin 11 ton

Kr/tim

74

780

57 642

15.9 Minigrävare 1,5-3 ton

kr/tim

37

695

25 680

15.10 Maskin, min 18 ton utrustad för plöjning

kr/tim

-

790

0

15.11 TMA-skydd

kr/tim

370

1 100

406 450

15.12 Fibertekniker

kr/tim

74

550

40 645

15.13 Projektering (markavtal, luftledning)

kr/tim

650

0

-

-

Total prognostiserad summa
16

29 739 736

Entreprenadpåslag, Löpande räkning

16.1 Material

%

12

16.2 Underentreprenader och maskinhyror

%

12

Beskrivning
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Prognos Ömmern Östra Nedsjöns Fiber Ek Förening
180529

Planerat
Enhet
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Beräknad mängd A´-pris
TOTALT

Summa
TOTALT
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Begäran om extra anslag
med anledning av extra
kostnader för
vinterväghållning
8
2018.413 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 192 2018.413 KS

Begäran om extra anslag med anledning av extra kostnader för
vinterväghållning
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni 2018, § 51 att begära
tilläggsanslag om 500 tkr avseende budgetåret 2018. Begäran är ställd till kommunstyrelsen.
I underlag till beslut beskrivs den gångna vintern 2017/2018 som mer kostsam än ett
normalår. Fler snöfall samt återkommande behov av halkbekämpning har medfört högre
kostnader än tidigare år. De högre kostnaderna har till viss del kompenserats av högre
intäkter. Resterande merkostnad bedöms kunna återhämtas genom en minskning av
planerade driftåtgärder inom övriga områden inom nämndens ansvarsområde. Nämnden gör
dock bedömningen att reducerat drift- och underhåll får en negativ inverkan på den
långsiktiga skötseln av gatumarken och att ett tilläggsanslag är önskvärt.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
En nämnds ekonomiska anslag regleras av kommunens ekonomistyrprinciper som antogs av
kommunfullmäktige den 13 december 2017, § 251.
Av dessa framgår att det är kommunfullmäktige som fastställer den budget inom vilken
verksamheten ska bedrivas och alla kostnader täckas.
I kommunens antagna ekonomistyrprinciper framgår att en nämnd inte får förbruka mer
resurser än vad den blivit tilldelad. Skulle detta trots allt ske ska nämnden täcka underskottet
inom två år. Därtill framgår följande:
”Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden
för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget”.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Tekniska nämndens begäran om extra anslag uppgående till 500 tkr för budgetåret 2018
avslås.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-06-19

§ 51 2018.245 TN

Begäran om extra anslag med anledning av extra kostnader för
vinterväghållning 2018
Ärendebeskrivning

Vintern 2017/2018 var jämfört med ett normalår både längre och mer kostsam än ett
normalår. Antalet insatstillfällen har varit påtagligt fler än vanligt, vilket berott på fler
snöfall men också på återkommande behov av halkbekämpning. Fler insatser har
också lett till att mer material som stenkross och grus har lagts ut, vilket i sin tur har
gjort att vårsopningen blivit mer omfattande. Totalt sett har detta inneburit att
Tekniska förvaltningens kostnader för vinterväghållning har varit högre än vanligt
vilket påverkar det ekonomiska utfallet.
Beredning
Sammanlagt så har vinterväghållningen belastat driftbudgeten mer än ett
genomsnittligt år, jämfört med 2017 så har kostnaderna varit 1,3 miljoner kr högre vid
vårbokslutet. Samtidigt så har även intäkterna varit högre vilket delvis kompenserar
för detta, och den övriga delen av merkostnaden kan troligen tas igen genom att
minska på driftåtgärder på andra områden under året. Eftersom minskad drift och
underhåll inverkar negativt på den långsiktiga skötseln av gatumarken så hade det
dock varit önskvärt att undvika detta.
För att i detta tidiga skede undvika att dra ner på driftåtgärder så önskar därför
Tekniska förvaltningen begära extra anslag på 500 000 kr med hänvisning till
ovanstående
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 32.
Beslut

Tekniska nämnden begär extra anslag om 500 000 kr från Kommunstyrelsen för
budgetåret 2018.
Expedieras till

KS
Beslutsunderlag
 Förslag till tekniska nämnden - Begäran om extra anslag med anledning av extra
kostnader för vinterväghållning 2018

Justerandes sign

Justerandes sign
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Genomförande
handlingsplan Effekt # 6.0 Samla kommunens
stödfunktioner
9
2018.303 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 193 2018.303 KS

Genomförande handlingsplan Effekt # 6.0 - Samla kommunens
stödfunktioner
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142 om den politiska handlingsplanen
Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017, § 159 om genomförandeplan
av handlingsplanen.
Enligt handlingsplanen och genomförandeplanen har kommunledningskontoret i uppdrag att
samla kommunens stödfunktioner i form av controllers, HR-strateger, kommunikatörer och
nämndsekreterare under år 2018. Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018, § 93 att
senarelägga uppdraget att samla och centralisera personal inom yrkeskategorierna HRstrateger, kommunikatörer och nämndsekreterare.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:
Under hösten 2017 genomfördes en genomlysning av förutsättningarna för att samla
samtliga nämndsekreterare enligt handlingsplan Effekt. Genomlysningen innebar bland
annat intervjuer med samtliga förvaltningschefer. Av genomlysningen framkom att det var
komplext att samla stödfunktionen nämndsekreterare i Alingsås kommun. Samtliga
nämndsekreterare/förvaltningssekreterare har flera olika arbetsuppgifter i sina tjänster, där
sekreterarskapet rör sig om mellan 10 – 25 procent av en heltidstjänst. Att då centralisera
stödfunktionen nämndsekreterare skulle innebära att funktionen skulle innehas av ett stort
antal individer med behov av ytterligare arbetsuppgifter centralt. Det skulle i sin tur innebära
att förvaltningarna får rekrytera ny personal för att sköta resterande arbetsuppgifter som
nämndsekreterare/förvaltningssekreterare har utfört utöver sekreterarskapet. Inget av detta
skulle generera kostnadsbesparingar. Alternativet skulle innebära ökad administration för
såväl den centrala organisationen/enheten som för förvaltningarna.
Sedan våren 2018 är enheten för juridik, kansli och upphandling på kommunledningskontoret
bemannad med två kanslistrateger. Kanslistrategerna har sedan hösten 2018 uppdraget att
samordna och följa ärendehanteringen på kommunledningskontoret, men även den
kommunövergripande ärendehanteringen. Strategerna arbetar nära tillsammans med
kommunsekreterare, och har möten månadsvis med samtliga
nämndsekreterare/förvaltningssekreterare vid förvaltningarna för att kvalitetssäkra
processerna.
Under hösten har en ärendehandbok samt kommungemensamma regler för tjänsteskrivelser
och regler för protokollskrivning tagits fram. Dokumenten kommer att underlätta arbetet med
att leda och samordna nämndprocessen. Förutom att följa ärenden kommer
kanslistrategerna arbeta med uppföljning och stöd av fattade beslut för att säkerställa
verkställighet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

Beslut
AU § 193, forts 2018.303 KS
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Den del i handlingsplan Effekt # 6 som rör nämndsekreterare genomförs ej.

Justerandes sign
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Gräfsnäsparken överflyttning av
huvudmannaskap (se även
2014.283 KS-021)
10
2018.412 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 194 2018.412 KS

Gräfsnäsparken - överflyttning av huvudmannaskap
Ärendebeskrivning
I syfte att samla det övergripande ansvaret för all markskötsel och skötseln av de
kommunala lekplatserna till endast en nämnd, föreslog tekniska nämnden den 19 juni 2018,
§ 49 till kommunfullmäktige att huvudmannaskapet, jämte driftbudget, för Gräfsnäsparken
flyttas från kultur- och fritidsnämnden till tekniska nämnden från och med den 1 april 2019.
Kommunfullmäktige tog den 26 november 2014, § 149 beslut om att ansvarsfördelningen för
Gräfsnäs Slottspark skulle ändras och att kultur- och fritidsnämnden skulle vara ansvarig för
den överordnade verksamheten i Gräfsnäs Slottspark. Fram till den 31 december 2014 var
samhällsbyggnadsnämnden huvudman för Gräfsnäsparken. Markskötseln utfördes av
tekniska förvaltningens park- och naturavdelning på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden.
Den 1 januari 2015 gick huvudmannaskapet för Gräfsnäs Slottspark över till kultur- och
fritidsnämnden från samhällsbyggnadsnämnden, efter att en överenskommelse slutits mellan
de båda nämnderna. Mellan åren 2015 och 2017 sköttes Gräfsnäs slottspark av Föreningen
Gräfsnäsparken genom en överenskommelse mellan kultur- och fritidsnämnden och
Föreningen Gräfsnäsparken. Denna överenskommelse avslutades den 31 december 2017.
Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde under hösten 2017 en entreprenadupphandling
av skötseln av Gräfsnäs Slottspark, vilken började gälla den 1 januari 2018. Samma
entreprenör som sköter den norra kommundelens parkmark åt tekniska nämnden sköter
Gräfsnäsparken åt kultur- och fritidsnämnden.
Under 2018 bedriver Gräfsnäs slottspark ideell förening, på uppdrag av kultur- och
fritidsnämnden (beslut den 18 december 2017, § 90) övrig verksamhet i parken som inte rör
frågor om markskötsel. Sådan verksamhet har exempelvis inneburit ansvar för uthyrning och
öppethållande av slottsruinen, guidade visningar och på det stora hela ansvara för
värdskapet på plats. Denna överenskommelse kommer att förnyas inför år 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:
I beslut från tekniska nämnden den 19 juni 2018, § 49 och beslut från kultur- och
fritidsnämnden den 22 oktober 2018, § 57 framgår det att båda nämnderna ställer sig
positiva till en flytt av huvudmannaskapet från kultur- och fritidsnämnden till tekniska
nämnden. Kultur- och fritidsnämnden behåller i och med förslaget verksamhetsansvaret för
den fritids- och kulturverksamhet som bedrivs i parken. Detta anser nämnden är positivt då
möjligheterna att fortsätta med arbetet att marknadsföra och utveckla Gräfsnäsparken som
rekreations- och turistdestination kan fortgå. En flytt av huvudmannaskapet innebär att
tekniska nämnden kommer, utöver skötselarbetet, att vara ansvarig för uppföljnings-,
planerings- och utvecklingsarbete för Gräfsnäsparken, fastigheterna Gräfsnäs 1:19 och
Gräfsnäs 1:22. Skötselarbetet för parken följer den skötselplan som antogs av
kommunfullmäktige den 16 juni 2010, § 112.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

Beslut
AU § 194, forts 2018.412 KS
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Huvudmannaskapet, jämte driftbudget, av Gräfsnäsparken flyttas över från kultur- och
fritidsnämnden till tekniska nämnden (från och med den 1 januari 2019 kommer tekniska
nämnden och nuvarande samhällsbyggnadsnämnden att utgöra nya
samhällsbyggnadsnämnden) från och med den 1 april 2019.

2. Kultur- och fritidsnämnden behåller i och med förslaget verksamhetsansvaret för den
fritids- och kulturverksamhet som bedrivs i parken, samt utvecklingen av Gräfsnäsparken
som rekreations- och turistdestination.
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Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll
2018-10-22

§ 57 2018.120 KFN

Gräfsnäsparken – överflyttning av huvudmannaskap
Ärendebeskrivning
Fram till 31 december 2014 var samhällsbyggnadsnämnden huvudman för Gräfsnäsparken,
fastigheterna Gräfsnäs 1:19 och Gräfsnäs 1:22. Markskötseln utfördes av tekniska
förvaltningens park- och naturavdelning på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige tog 2014-11-26 beslut om att ansvarsfördelningen för Gräfsnäs
Slottspark skulle ändras och att kultur- och fritidsnämnden skulle vara ansvarig för den
överordnade verksamheten i Gräfsnäs Slottspark. Den 1 januari 2015 gick
huvudmannaskapet för Gräfsnäs Slottspark sålunda över till kultur- och fritidsnämnden från
samhällsbyggnadsnämnden efter att en överenskommelse slutits mellan de båda
nämnderna.

Mellan åren 2015-2017 sköttes Gräfsnäs slottspark av Föreningen Gräfsnäsparken genom
en överenskommelse mellan kultur- och fritidsnämnden och Föreningen Gräfsnäsparken.
Denna överenskommelse avslutades 31 december 2017. Kultur- och fritidsförvaltningen
genomförde därför under hösten 2017 en entreprenadupphandling av skötseln av Gräfsnäs
Slottspark, vilken började gälla 1 januari 2018. Samma entreprenör som sköter den norra
kommundelens parkmark åt tekniska nämnden sköter Gräfsnäsparken åt kultur- och
fritidsnämnden.
Under 2018 bedriver Gräfsnäs slottspark ideell förening, på uppdrag av kultur- och
fritidsnämnden (KFN 2017-12-18 § 90), övrig verksamhet i parken som inte rör frågor om
markskötsel. Sådan verksamhet har exempelvis inneburit ansvar för uthyrning och
öppethållande av slottsruinen, guidade visningar, upprätta en utställning och på det stora
hela ansvara för värdskapet på plats.
I tekniska nämndens reglemente slås det fast att tekniska nämnden är kommunens
samordnande och verkställande organ för bl.a. parker, lekplatser och allmän platsmark. I
nämndens arbete ingår bl.a. också att samarbeta med kultur- och fritidsnämnden för att
säkerställa en effektiv och samordnad skötsel av markområden i kommunen. I syfte att
samla det övergripande ansvaret för all markskötsel samt skötseln av de kommunala
lekplatserna till en nämnd föreslog tekniska nämnden fullmäktige (TN 2018-06-19 § 49) att
besluta att huvudmannaskapet, jämte driftbudget, för Gräfsnäsparken, flyttas från kultur- och
fritidsnämnden till tekniska nämnden från och med den 1 april 2019. Detta innebär att
tekniska nämnden kommer att, utöver skötselarbetet, vara ansvarig för uppföljnings-,
planerings- och utvecklingsarbete för Gräfsnäsparken, fastigheterna Gräfsnäs 1:19 och
Gräfsnäs 1:22. I detta arbete ingår att sköta badplatsen på uppdrag åt kultur- och
fritidsnämnden som har verksamhetsansvaret för de kommunala badplatserna.
Skötselarbetet för parken följer den skötselplan som antogs av KF 2010-06-16, § 112.
En presidieträff ägde rum 2018-03-05 mellan KFN och TN presidier för att säkerställa att det
inte fanns några hinder mellan nämnderna för en överflyttning. Vid denna träff fann man inga
Justerandes sign
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Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll
2018-10-22

hinder för överflyttning av huvudmannaskapet. Kultur- och fritidsnämnden har nu att fatta ett
formellt beslut i detta ärende.

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 18 oktober angett följande:
Förvaltningen delar tekniska nämndens beslut att förslå kommunfullmäktige att flytta över
huvudmannaskapet och driftbudgeten av Gräfsnäsparken från kultur- och fritidsnämnden till
tekniska nämnden (samhällsbyggnadsnämnden från 2019). Markskötseln och övrig teknisk
drift är i grunden en fråga för en tekniska nämnd och förvaltningen gör bedömningen att det
är naturligt att huvudmannaskapet avseende denna del övergår till den tekniska nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden behåller i och med förslaget verksamhetsansvaret för den fritidsoch kulturverksamhet som bedrivs i parken. Detta anser förvaltningen är positivt då
möjligheterna att fortsätta med arbetet att marknadsföra och utveckla Gräfsnäsparken som
rekreations- och turistdestination kan fortgå.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att flytta över
huvudmannaskapet, jämte driftbudget, av Gräfsnäsparken från kultur- och
fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden från och med 1 april 2019.
Expedieras till
Kommunfullmäktige och tekniska nämnden
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-06-19

§ 49 2018.271 TN

Gräfsnäsparken – överflyttning av huvudmannaskap
Ärendebeskrivning

Fram till 31 december 2014 var Samhällsbyggnadsnämnden huvudman för
Gräfsnäsparken, fastigheterna Gräfsnäs 1:19 och Gräfsnäs 1:22. Markskötseln
utfördes av Tekniska förvaltningens park- och naturavdelning på uppdrag av
Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige tog 2014-11-26 beslut om att ansvarsfördelningen för Gräfsnäs
Slottspark skulle ändras och att Kultur- och fritidsnämnden skulle vara ansvarig för
den överordnade verksamheten i Gräfsnäs Slottspark. 1 januari 2015 gick
huvudmannaskapet för Gräfsnäs Slottspark sålunda över till Kultur- och
fritidsnämnden från Samhällsbyggnadsnämnden efter att en överenskommelse slutits
mellan de båda nämnderna.
Mellan åren 2015-2017 sköttes Gräfsnäs slottspark av Föreningen Gräfsnäsparken
genom en överenskommelse mellan Kultur- och fritidsnämnden och Föreningen
Gräfsnäsparken. Denna överenskommelse avslutades 31 december 2017. Kulturoch fritidsförvaltningen genomförde därför under hösten 2017 en
entreprenadupphandling av skötseln av Gräfsnäs Slottspark, vilken började gälla 1
januari 2018. Samma entreprenör som sköter den norra kommundelens parkmark åt
Tekniska nämnden sköter Gräfsnäsparken åt Kultur- och fritidsnämnden. De båda
uppdragen har samma slutdatum.
I reglemente (KF 2010-10-27 mm ) fastslås att Tekniska nämnden är kommunens
samordnande och verkställande organ för bl.a. parker, lekplatser och allmän
platsmark. I nämndens arbete ingår bl.a. också att samarbeta med Kultur- och
fritidsnämnden för att säkerställa en effektiv och samordnad skötsel av markområden
i kommunen.
Sålunda har Tekniska nämnden verksamhetsansvaret för skötseln av allmän
platsmark i Alingsås kommun, dvs. parker, grönområden och naturmark, samt
skötseln av allmänna kommunala lekplatser. Skötseln av parkmark och lekplatser
utförs av skötselentreprenörer sedan ett antal år tillbaka. För Alingsås stad samt
Ingared utförs markskötseln av Green Landscaping AB och i den norra kommundelen
utförs den av Mikael Björk Service AB. I höst kommer ny upphandling att påbörjas
med start 1 april 2019 för samtliga entreprenader. Skötseln av Alingsås kommuns
naturmark utförs av naturenhetens egen personal.
I syfte att samla det övergripande ansvaret för all markskötsel samt skötseln av de
kommunala lekplatserna till en nämnd föreslås att huvudmannaskapet, jämte
driftbudget, för Gräfsnäsparken, flyttas från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska
nämnden. Detta innebär att Tekniska nämnden kommer att vara ansvarig för, förutom
skötselarbetet, även uppföljnings-, planerings- och utvecklingsarbete för
Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-06-19

Gräfsnäsparken, fastigheterna Gräfsnäs 1:19 och Gräfsnäs 1:22. I detta arbete ingår
att sköta badplatsen på uppdrag åt Kultur- och fritidsnämnden som har
verksamhetsansvaret för de kommunala badplatserna. Skötselarbetet för parken
följer den skötselplan som antogs av KF 2010-06-16, § 112.
Eftersom kultur- och fritidsnämndens skötselentreprenad löper ut 2019-03-31
föreslås att huvudmannaskapet överflyttas from 2019-04-01.
Som tidigare kommer kultur- och fritidsnämnden att ha verksamhetsansvaret för den
fritid- och kulturverksamhet som bedrivs i parken.
En presidieträff hölls 2018-03-05 mellan KFN och TN presidier för att säkerställa att
det inte fanns några hinder mellan nämnderna för en överflyttning. Man fann inga
hinder för detta och enades om att tekniska förvaltningen skulle skriva fram ett
ärende till Tekniska nämnden för beslut samt på remiss till KFN.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-06-12, § 31.
Arbetsutskottet gjorde då ett tillägg till förvaltningens förslag till beslut, och
arbetsutskottets förslag till beslut lyder därför: Tekniska nämnden föreslår
Kommunfullmäktige besluta att flytta över huvudmannaskapet, jämte driftbudget, av
Gräfsnäsparken från Kultur- och fritidsnämnden till Tekniska nämnden från och med
1 april 2019.
Beslut

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att flytta över
huvudmannaskapet, jämte driftbudget, av Gräfsnäsparken från Kultur- och
fritidsnämnden till Tekniska nämnden från och med 1 april 2019.
Expedieras till

KF, KFN
Beslutsunderlag
 Förslag till tekniska nämnden - Gräfsnäsparken - överflyttning av huvudmannaskap
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 195 2017.436 KS

Svar på motion angående framtagande av en bevarande- och
utvecklingsplan för Alingsås innerstad- Simon Waern
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 157 lämnat en motion om
framtagande av en bevarande- och utvecklingsplan för Alingsås innerstad.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samband med
bearbetningen av förslaget till ny översiktsplan även ta fram ett tematiskt tillägg till
densamma i form av en bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 16 augusti 2017, § 133 remitterat motionen till
samhällsbyggnadsnämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 november 2018 lämnat följande yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet den 23 april 2018, § 58 med förslaget att
motionen anses besvarad med samhällsbyggnadsnämndens yttrande. I sitt yttrande anger
samhällsbyggnadsnämnden att det vore lämpligt att parallellt med förslag om antagande av
översiktsplanen, skriva fram ett ärende att FÖP Stadskärnan med bilagor fortsätter att gälla,
till dess nytt bevarande-och utvecklingsprogram för stadskärnan finns antaget av
kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret anser att motionen belyser en viktig fråga. Av beslutet i
kommunfullmäktige den 31 oktober 2018, § 182 framgår att FÖP stadskärnans
förutsättningar och utgångspunkter samt planförslag och konsekvenser kvarstår som
kunskapsunderlag till dess att nya fördjupningar antas. Det finns ett behov att ta fram nya
fördjupningar, eftersom de är viktiga stödverktyg vid handläggning av bygglovsärenden.
Kommunledningskontoret anser att motionen ska bifallas men att uppdraget skrivs om, då ny
översiktsplan redan är beslutad.
Yrkande
Simon Waern (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
2. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en bevarandeoch utvecklingsplan för innerstaden.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2018-04-23

§ 58 2017.197 SBN

Remissvar motion angående framtagande av bevarande-och
utvecklingsplan för Alingsås innerstad
Ärendebeskrivning

Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 157 lämnat en
motion om framtagande av en bevarande- och utvecklingsplan för Alingsås innerstad.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i
samband med bearbetningen av förslaget till ny översiktsplan även ta fram ett
tematiskt tillägg till densamma i form av en bevarande- och utvecklingsplan för
innerstaden.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 att remittera ärendet till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2017-08-16 att remittera motionen
till Samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande
Samhällsbyggnadskontoret arbetar nu med revidering av ÖP i enlighet med tidigare
återremiss daterad 2017-05-29 . Tidsplanen innebär att Kommunfullmäktige i
Alingsås troligen kommer att ha ett förslag att ta ställning till 31 oktober 2018.
Revideringarna innebär att ÖP på nytt måste ställas ut.
Alingsås innerstad är ett riksintresse för kulturmiljövård vilket innebär att en
avvägning mellan bevarande och utveckling behöver ske noggrant och med
eftertanke.
När översiktsplanen antas, innebär detta att FÖP Stadskärnan (antagen 2001), med
bilagor, upphör. FÖP Stadskärnan är ett viktigt stödverktyg vid handläggning av
bygglovsärenden. I den kommande Översiktsplanen tas inaktuella fördjupningar av
översiktsplanen upp, där FÖP Stadskärnan ingår och bedöms behöva uppdateras
och ersättas av översiktsplanen till dess att en ny fördjupning antas.
Samhällsbyggnadskontoret anser att det vore lämpligt att parallellt med förslag om
antagande av översiktsplanen, skriva fram ett ärende att FÖP Stadskärnan med
bilagor fortsätter att gälla, till dess nytt bevarande-och utvecklingsprogram för
stadskärnan finns antaget av kommunfullmäktige. En rimlig målsättning är att

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Page122
1 ofof3288

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2018-04-23

samhällsbyggnadskontoret har ett förslag till bevarande-och utvecklingsprogram klart
för politiskt beredning i början på 2019.
Förvaltningens förslag till beslut: Samhällsbyggnadsnämnden antar
samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och lämnar detta som remissvar.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetstutskottet 2018-04-16, § 45.
Arbetsutskottet gjorde då följande ändring i förvaltningens förslag:
I remissvaret stryks "Samhällsbyggnadskontoret" i sista styckets sista mening, samt
"i Kommunstyrelsen" läggs till i samma mening.
Sista meningen blir då följande:
"En rimlig målsättning är att ett förslag till bevarande-och utvecklingsprogram är klart
för politiskt beredning i Kommunstyrelsen i början på 2019."

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget
och lämnar detta som remissvar, med följande ändring:
I remissvaret stryks "Samhällsbyggnadskontoret" i sista styckets sista mening, samt
"i Kommunstyrelsen" läggs till i samma mening.
Sista meningen blir då följande:
"En rimlig målsättning är att ett förslag till bevarande-och utvecklingsprogram är klart
för politiskt beredning i Kommunstyrelsen i början på 2019."
Yttrandet med den beslutade ändringen:
Samhällsbyggnadskontoret arbetar nu med revidering av ÖP i enlighet med tidigare
återremiss daterad 2017-05-29 . Tidsplanen innebär att Kommunfullmäktige i
Alingsås troligen kommer att ha ett förslag att ta ställning till 31 oktober 2018.
Revideringarna innebär att ÖP på nytt måste ställas ut.
Alingsås innerstad är ett riksintresse för kulturmiljövård vilket innebär att en
avvägning mellan bevarande och utveckling behöver ske noggrant och med
eftertanke.
När översiktsplanen antas, innebär detta att FÖP Stadskärnan (antagen 2001), med
bilagor, upphör. FÖP Stadskärnan är ett viktigt stödverktyg vid handläggning av
bygglovsärenden. I den kommande Översiktsplanen tas inaktuella fördjupningar av
översiktsplanen upp, där FÖP Stadskärnan ingår och bedöms behöva uppdateras
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och ersättas av översiktsplanen till dess att en ny fördjupning antas.
Samhällsbyggnadskontoret anser att det vore lämpligt att parallellt med förslag om
antagande av översiktsplanen, skriva fram ett ärende att FÖP Stadskärnan med
bilagor fortsätter att gälla, till dess nytt bevarande-och utvecklingsprogram för
stadskärnan finns antaget av kommunfullmäktige. En rimlig målsättning är att ett
förslag till bevarande-och utvecklingsprogram klart för politiskt beredning i
Kommunstyrelsen i början på 2019.
Jäv
Martin Pehrsson deltar ej i handläggning av ärendet med anledning av jäv.
Expedieras till

KS
Beslutsunderlag
 Förslag till samhällsbyggnadsnämnden - Remissvar motion angående framtagande
av bevarande-och utvecklingsplan
 Begäran om svar/yttrande på remiss, Remissbrev - Motion angående framtagande av
en bevarande- och utvecklingsplan för Alingsås innerstad - Simon Waern (S)
 KSau § 133, 2017-08-16, Motion angående framtagande av en bevarande- och
utvecklingsplan för Alingsås innerstad - Simon Waern (S)
 Motion angående framtagande av en bevarande- och utvecklingsplan för Alingsås
innerstad - Simon Waern (S)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-08-16

Protokollsutdrag
AU § 133 Dnr 2017.436 KS 210

Motion angående framtagande av en bevarande- och
utvecklingsplan för Alingsås innerstad- Simon Waern
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 157 lämnat en motion om
framtagande av en bevarande- och utvecklingsplan för Alingsås innerstad.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samband med
bearbetningen av förslaget till ny översiktsplan även ta fram ett tematiskt tillägg till
densamma i form av en bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 att remittera ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till samhällsbyggnadsnämnden.
Exp. SBN
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Kommunfullmäktige
2017-06-14

Protokollsutdrag
KF § 157 Dnr 2017.436 KS 210

Motion angående framtagande av en bevarande- och
utvecklingsplan för Alingsås kommun - Simon Waern
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S) lämnar en motion om framtagande av en bevarande- och utvecklingsplan
för Alingsås innerstad.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samband med
bearbetningen av förslaget till ny översiktsplan även ta fram ett tematiskt tillägg till
densamma i form av en bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden.
Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Exp. KS
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Motion om framtagande av en bevarande- och utvecklingsplan för Alingsås
innerstad
Tidigare i maj återremitterades förslaget till ny översiktsplan för Alingsås kommun av
kommunstyrelsen. Förslaget till ny översiktsplan skall nu genomgå en omarbetning, något som
sannolikt kommer att ta över ett år i anspråk. I och med denna omarbetning finns det möjlighet att
förbättra förslaget i flera delar.
I samband med fastställandet av en ny översiktsplan kommer följaktligen den gamla
översiktsplanen (ÖP 95) att ogiltigförklaras. Även samtliga av de till den knutna fördjupade
översiktsplanerna (FÖP:ar) kommer att ogiltigförklaras, med undantag för den fördjupade
översiktsplanen för Västra Bodarna. Den fördjupade översiktsplanen för Alingsås stadskärna
(2001) kommer således också att upphävas, och även det till planen tillhörande vägledande
utformningsprogrammet med råd och riktlinjer kring bl.a. ny- och ombyggnation inom innerstaden.
Med tanke på den utveckling innerstaden har framför sig med flera olika förtätningsprojekt av
varierande storlek i startgroparna är behovet av tydliga riktlinjer och värdefulla råd större än
någonsin. Att i ett sådant utvecklingsskede stå utan en aktuell detaljerad plan för innerstaden,
som är ett utpekat riksintresse för kulturmiljövården, vore hämmande och därför högst olämpligt.
I samband med att förslaget till ny översiktsplan omarbetas bör således även ett tematiskt tillägg
till densamma i form av en bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden tas fram.
Syftet med en sådan plan skulle vara att underlätta ett fortsatt bevarande och en positiv
utveckling av den omistliga kulturmiljö Alingsås riksintressanta innerstad utgör. Innehållet i planen
bör redogöra för vad som i ett kulturmiljöhänseende är värdefullt inom innerstaden men även
vilka positiva förändringar som är möjliga och önskvärda för att stärka densamma. Den
huvudsakliga utgångspunkten skall vara att riksintresset är en tillgång, snarare än ett hinder för
stadsutvecklingen, och att åtgärder som stärker riksintresset alltjämt ska uppmuntras och
underlättas under planprocessen. Planen bör innehålla tydliga råd och riktlinjer för utformning av
bl.a. ny bebyggelse men även av den offentliga stadsmiljön.
Planen bör i första hand fungera som ett vägledande underlag för Alingsås kommun i arbetet
med detaljplaner, förhandsbesked och bygglovhantering. Planen ska emellertid även kunna
användas av övrig offentlig förvaltning, och inte minst av fastighetsägare samt allmänhet.
Framförallt ska den stimulera ett konstruktivt samarbete mellan olika aktörer i vår innerstad.
Planen kan med fördel tas fram med huvudsaklig utgångspunkt i den befintliga fördjupade
översiktsplanen för innerstaden och det tillhörande utformningsprogrammet samt det av
byggnadsnämnden godkända Kulturmiljöprogrammet för Alingsås kommun. Inspiration kan också
hämtas ifrån Karlshamns kommun som 2016 tog fram en bevarande- och utvecklingsplan för sin
riksintressanta innerstad. En plan som nominerades till Planpriset, Sveriges Arkitekters pris för
god svensk samhällsplanering och stadsbyggnad.
Jag föreslår således att:
Alingsås kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samband med
bearbetningen av förslaget till ny översiktsplan även ta fram ett tematiskt tillägg till densamma i
form av en bevarande- och utvecklingsplan för innerstaden.
Alingsås, 2017-06-11
Simon Wærn (S)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 196 2016.768 KS

Svar på motion angående terapihundar inom äldreomsorgen - Agneta
Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 30 november 2016, § 258
lämnat en motion om terapihundar inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har den 14 december 2016, § 244 lämnat den till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningskontoret har remitterat motionen till vård- och äldreomsorgsförvaltningen för
yttrande den 8 september 2017.
Motionären föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger vård- och äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur en
verksamhet med terapihundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i
Alingsås.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 november 2018 lämnat följande yttrande:
Vård- och äldreomsorgsnämnden hänvisar i sitt yttrande den 18 december 2017, § 91 till ett
tidigare motionssvar till motionen om djur i äldreomsorgen som besvarades i
kommunfullmäktige den 27 april 2016, § 106. I motionssvaret till motionen om djur i
äldreomsorgen gjordes en utredning av hur verksamhet med terapihundar kan inrättas. Det
framgår av utredningen att vård- och äldreomsorgsnämnden ställer sig positiva till att
använda djur som metod i verksamheten, men under förutsättning att ekonomiska medel
tillskjuts.
Vård och äldreomsorgsnämnden har besvarat en liknande motion den 18 juni 2018, § 54,
motion angående vårdhundar inom äldreomsorgen. Även denna motion är lämnad av Agneta
Grange Petrusson (SD), där motionsställaren förutom en utredning av verksamheten med
terapihundar även föreslår att vård- och äldreomsorgsnämnden ska införa terapihundar i
verksamheten på försök. När vård- och äldreomsorgsnämnden behandlade den senare
motionen beslutade de att uppdra åt förvaltningen att utreda ärendet om terapihundar i
samband med flerårsstrategin.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga. Motionen bör bifallas, eftersom en
utredning om terapihundar i verksamheten kommer att utföras av vård- och
äldreomsorgsnämnden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

Beslut
AU § 196, forts 2016.768 KS
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande i tjänsteskrivelse den 1 november 2018 antas som
kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-14

Protokollsutdrag
AU § 244 Dnr 2016.768 KS 720

Motion angående terapihundar inom äldreomsorgen - Agneta
Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 30 november 2016, § 258
lämnat en motion om terapihundar inom äldreomsorgen.

Motionären yrkar följande:
Kommunfullmäktige ger vård- och äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur en
verksamhet med terapihundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i
Alingsås.

Arbetsutskottets beslut:

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Exp: Klk-ek o hållbar utv
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Kommunfullmäktige
2016-11-30

Protokollsutdrag
KF § 258 Dnr 2016.768 KS

Motion angående terapihundar inom äldreomsorgen - Agneta
Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) lämnar en motion om terapihundar inom äldreomsorgen.

Motionären yrkar följande:
Kommunfullmäktige ger vård- och äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur en
verksamhet med terapihundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i
Alingsås.

Kommunfullmäktiges beslut:

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Exp: KS
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Justerandes sign
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Alingsås 2016-11-27

Motion
Terapihundar inom äldreomsorgen
Terapihundar är specialtränade till att hantera socialterapeutiska
arbetsuppgifter, såsom att minska människors känsla av isolering och
utanförskap.
Att förbättra brukarens livskvalitet helt enkelt; att underlätta samtal och
fungera lugnande vid oro eller stress. Ett flertal vetenskapliga
undersökningar visar att en terapihund kan sänka pulsen hos människor;
blodtrycket sjunker om de äldre har ett djur i sin närhet.
Docent Ingmar Norling vid Sahlgrenska sjukhuset har i en avhandling
påvisat att kolesterolvärden sjunker. Brukare med Alzheimers sjukdom
blir enligt Norling mindre deprimerade.
Att äldre personer som har en hund att gå ut med lever ett aktivare liv
framgår i avhandlingen. I vår grannkommun Härryda används
diplomerade terapihundar vilka dagligen gläder brukarna.

Sverigedemokraterna i Alingsås föreslår därför:

Att kommunfullmäktige ger vård och omsorgsnämnden i uppdrag
att utreda hur en verksamhet med terapihundar skall kunna
inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Alingsås.

Agneta Grange Petrusson
Sverigedemokraterna Alingsås
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 197 2017.615 KS

Svar på motion angående vårdhundar inom äldreomsorgen - Agneta
Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Svar på motion om vårdhundar inom äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 27 september 2017, § 208
lämnat en motion om vårdhundar inom äldreomsorgen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
den 25 april 2018, § 77 remitterat motionen till vård- och äldreomsorgsnämnden.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
·
Att kommunfullmäktige ger vård- och äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur
verksamheten med vårdhundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i
Alingsås.
·
Att äldreomsorgen inför vårdhundar i sin verksamhet på försök.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 1 november 2018 lämnat följande yttrande:
Vård och äldreomsorgsnämnden har besvarat motionen den 18 juni 2018, § 54, där
nämnden även beslutade att uppdra åt förvaltningen att utreda ärendet om vårdhundar i
samband med flerårsstrategin. Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga,
under förutsättning att eventuella kostnader hanteras inom vård- och äldreomsorgnämndens
egen ram. Motionen bör därmed kunna anses besvarad.
Förslaget att utreda hur en verksamhet med vårdhundar ska kunna inrättas generar inga
kostnader, utöver administrativ tid. Införandet av vårdhundar i verksamheten på försök skulle
däremot generera kostnader.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande i tjänsteskrivelse den 1 november 2018 antas som
kommunstyrelsens eget yttrande.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.

Justerandes sign
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Vård-och
äldreomsorgsnämnden
Protokoll
2018-06-18

§

54 Dnr2018.216 VÄN 720

Svar på remiss angående terapihundar inom äldreomsorgen
Ärendebeskrivning
ber2017
Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 27septem
erats till
expedi
har
en
lämnat en motion om terapihundar inom äldreomsorgen. Motion
och
Vård- och äldreomsorgsförvaltningen. 2018-04-25 remitteras ärendet till Vårdä Id reo mso rg s nämnden.
ämnden i uppdrag
Motionären yrkar att kommunfullmäktige ger vård- och äldreomsorgsn
s inom den kommunala
att utreda hur verksamheten med vårdhundar skall kunna inrätta
ndar i sin verksamhet på
äldreomsorgen i Alingsås samt att äldreomsorgen inför vårdhu
försök.
Beredning
i flerårsstrategin för
Förvaltningen är grunden positiva till förslaget men återkommer
inrättande av verksamhet
ställningstagande. Detta med hänsyn till budget för eventuellt
med vårdhundar.
Vård- och äldreomsorgsnämndens beslut
g att utreda ärende om
Vård- och äldreomsorg nämndens ger förvaltningen uppdra
nde.
terapihundar i verksamheten i flerårsstrategin för ställningstaga
Exp. Kommunstyrelsen, Marie Bake
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-04-25

§ 77 2017.615 KS

Motion angående vårdhundar inom äldreomsorgen - Agneta Grange
Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning

Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 27 september 2017, §
208 lämnat en motion om vårdhundar inom äldreomsorgen.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Att kommunfullmäktige ger vård- och äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur
verksamheten med vårdhundar skall kunna inrättas inom den kommunala
äldreomsorgen i Alingsås.
Att äldreomsorgen inför vårdhundar i sin verksamhet på försök.
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet remitteras till vård- och äldreomsorgsnämnden.

Expedieras till

VÄN
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Kommunfullmäktige
2017-09-27

Protokollsutdrag
KF § 208 Dnr 2017.615 KS 720

Motion angående vårdhundar inom äldreomsorgen - Agneta Grange
Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Agneta Grange Petrusson (SD) lämnar en motion om vårdhundar inom äldreomsorgen.

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Att kommunfullmäktige ger vård- och äldreomsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur
verksamheten med vårdhundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i
Alingsås.
Att äldreomsorgen inför vårdhundar i sin verksamhet på försök.

Kommunfullmäktiges beslut:

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Exp: KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Alingsås 2017-09-26

Motion
Vårdhundar inom äldreomsorgen

Vårdhundar inom äldreomsorgen är specialtränade till att hantera socialterapeutiska
arbetsuppgifter. Djur minskar människors känsla av isolering och utanförskap, samt aktiverar.
Att förbättra brukarens livskvalitet är av stor vikt för att underlätta samtal och fungerar dessutom
lugnande vid oro och stress. Hundar fungerar som en outtröttlig coach vid t ex sittgymnastikens olika
moment, vilket är ett viktigt inslag i brukarens vardag.
Ett flertal vetenskapliga undersökningar visar på att vårdhundar kan sänka pulsen hos människor.
Blodtrycket sjunker om de äldre har ett djur i sin närhet.
Docent Ingmar Norling vid Sahlgrenska sjukhuset har i en avhandling påvisat att kolesterolvärden
sjunker. Brukare med Alzheimers sjukdom blir enligt docent Norling mindre deprimerade.
Äldre personer som har en hund att gå ut med lever att aktivare liv, vilket också framgår av
avhandlingen.
I vår grannkommun Härryda används ett antal diplomerade vårdhundar vilka dagligen gläder
brukarna; detta kunde man följa i ett reportage via televisionen häromkvällen.

Sverigedemokraterna i Alingsås föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

Att kommunfullmäktige ger vård och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur verksamheten
med vårdhundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Alingsås.
Att äldreomsorgen inför vårdhundar i sin verksamhet på försök.

Agneta Grange Petrusson
Sverigedemokraterna Alingsås
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 198 2018.118 KS

Svar på motion om riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för
förtroendevalda politiker - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 28 februari 2018, § 25 lämnat en motion
om riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för förtroendevalda.
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

I motionen yrkar Anna Hansson (MP) att:
Alingsås kommun ska ta fram riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för
förtroendevalda politiker.

För personal som är anställd av Alingsås kommun finns styrdokumentet ”Riktlinjer och
handlingsplan för alkohol och droger”. Kommunens förtroendevalda politiker fyller också
viktiga funktioner i kommunens organisation, som beslutsfattare och som företrädare för
kommunens invånare i den representativa demokratin. Det är en självklarhet att även
kommunens förtroendevalda politiker ska vara fria från påverkan av alkohol och droger under
tjänstgöringstid. Kommunen saknar dock riktlinjer och handlingsplan för detta.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
I Alingsås kommuns ”Riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger” framgår att Alingsås
kommuns inställning till alkohol och droger är entydig. Alkohol och droger av olika slag hör
inte ihop med arbetet. Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger på arbetet
under tjänstgöringstid.
Kommunledningskontoret anser att Alingsås kommuns riktlinjer och förhållningssätt gällande
alkohol och droger även kan tillämpas på förtroendevalda politiker. Det inte är tillåtet av vara
påverkad av alkohol eller droger för förtroendevalda politiker vid utövandet av sitt uppdrag för
kommunen. Dock föreslås inga behandlingsöverenskommelser tecknas med förtroendevald
politiker vid misstanke om eller påverkan av alkohol eller droger under utövandet av det
politiska uppdraget. Vid misstanke eller påverkan som rör förtroendavald föreslås istället att
den ordförande för den organisationen som den förtroendevalda utför uppdrag kontaktas för
vidare beslut.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

AU § 198, forts 2018.118 KS
Kommunledningskontoret föreslår att Alingsås kommuns riktlinjer för alkohol och droger
kompletteras med att även omfatta förtroendevalda politiker i enlighet med ovanstående
tillämpliga delar.
Ekonomisk bedömning:
Förslaget innebär inga ekonomiska resurser.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ändra i kommunens riktlinjer för alkohol och
droger så att riktlinjen i tillämpliga delar från och med den 1 januari 2019 även omfattar
förtroendevalda.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-03-21

§ 49 2018.118 KS

Motion om riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för
förtroendevalda politiker - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning

Anna Hansson (MP) lämnade till kommunfullmäktige den 28 februari 2018, §
en motion om riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för förtroendevalda
med bland annat följande innehåll:
För personal som är anställd av Alingsås kommun finns styrdokumentet ”Riktlinjer
och handlingsplan för alkohol och droger”.
Kommunens förtroendevalda politiker fyller också viktiga funktioner i kommunens
organisation, som beslutsfattare och som företrädare för kommunens invånare i den
representativa demokratin.
Det är en självklarhet att även kommunens förtroendevalda politiker ska vara fria från
påverkan av alkohol och droger under tjänstgöringstid. Kommunen saknar dock
riktlinjer och handlingsplan för detta.
Med bakgrund av ovanstående yrkar jag att:
Alingsås kommun ska ta fram riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för
förtroendevalda politiker.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslut

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

Klk-personal
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-02-28

§ 25 2018.118 KS

Motion om riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för
förtroendevalda politiker - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning

Anna Hansson (MP) lämnar en motion om riktlinjer och handlingsplan för alkohol och
droger för förtroendevalda med bland annat följande innehåll:
För personal som är anställd av Alingsås kommun finns styrdokumentet ”Riktlinjer
och handlingsplan för alkohol och droger”.
Kommunens förtroendevalda politiker fyller också viktiga funktioner i kommunens
organisation, som beslutsfattare och som företrädare för kommunens invånare i den
representativa demokratin.
Det är en självklarhet att även kommunens förtroendevalda politiker ska vara fria från
påverkan av alkohol och droger under tjänstgöringstid. Kommunen saknar dock
riktlinjer och handlingsplan för detta.
Med bakgrund av ovanstående yrkar jag att:
Alingsås kommun ska ta fram riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för
förtroendevalda politiker.

Beslut

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

KS

Justerandes sign
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Motion till Alingsås Kommunfullmäktige 2018-02-22

Riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger, för förtroendevalda
politiker
För personal som är anställd av Alingsås kommun finns styrdokumentet ”Riktlinjer och
handlingsplan för alkohol och droger”. Syftet med detta anges i dokumentet:
”Alingsås kommuns inställning till alkohol och droger är entydig. Alkohol och droger av olika slag
hör inte ihop med arbetet. Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger på
arbetsplatsen under tjänstgöringstid.”
”Allmänheten måste kunna lita på att kommunanställda tillhandahåller en god service och iakttager
säkerhetsaspekter i alla situationer. En person som missbrukar alkohol och/eller droger skadar inte
bara sig själv utan äventyrar också säkerheten på arbetsplatsen.”
”...klargöra hur kommunen som arbetsgivare ska agera i situationer där alkohol eller
droganvändning förekommer”
Kommunens förtroendevalda politiker fyller också viktiga funktioner i kommunens organisation,
som beslutsfattare och som företrädare för kommunens invånare i den representativa demokratin.
Det är en självklarhet att även kommunens förtroendevalda politiker ska vara fria från påverkan av
alkohol och droger under tjänstgöringstid. Kommunen saknar dock riktlinjer och handlingsplan för
detta.
Med bakgrund av ovanstående yrkar jag att:
Alingsås kommun ska ta fram riktlinjer och handlingsplan för alkohol och droger för
förtroendevalda politiker.
Anna Hansson (MP)
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i ett globaliserat
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2018.214 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 199 2018.214 KS

Svar på motion om kunskap i ett globaliserat informationssamhälle - Ulf
Carmesund (S) och Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S) och Ulf Carmesund (S) har till kommunfullmäktige den 28 mars 2018, § 67
lämnat en motion om kunskap i ett glibaliserat informationssamhälle. I motionen föreslår
motionärerna att kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden i uppdrag att var för sig och i samordning undersöka vilka resurser och
vilka arbetsformer som krävs för:
Att minst 95% elever i Alingsås, grundskolan och gymnasium ska lämna sina respektive
utbildningar med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare i livet,
Att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka,
Att Alingsås ska vara en av rikets fem bästa kommuner för skola och utbildning
Att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag,
Att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första halvåret 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat motionen för beredning till
kommunledningskontoret, som i sin tur har remitterat den till barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har som en del i beredningen tagit del av remissvar från
utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 25 september 2018,
§ 76, och föreslår att motionen ska avslås. Nämnden anser att det i nuläget inte finns
ytterligare behov av nya uppdrag. De uppdrag som nämnden fått genom bland annat
flerårsstrategin, nämndbeslut om att ta fram handlingsplan för ökat resultat i skolan och
uppdrag från motionen ”En jämlik skola där alla lyckas” är tillräckliga för att arbeta vidare
med utifrån frågeställningarna i motionen.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde den 19 september 2018, § 60
och föreslår att motionen ska avslås. Nämnden anser, i likhet med barn- och
ungdomsnämnden, att det inte finns något ytterligare behov av uppdrag i detta hänseende.
De uppdrag som nämnden fått genom till exempel flerårsstrategin, nämndbeslut och uppdrag
från motionen ”En jämlik skola där alla lyckas” är tillräckliga för att arbeta vidare med utifrån
frågeställningarna i motionen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

AU § 199, forts 2018.214 KS
Kommunledningskontoret anser att frågorna som lyfts i motionen är viktiga. Berörda
nämnder uppger dock att de redan i dagsläget har god kunskap om vilka resurser och
arbetsformer som krävs för att uppnå motionens intentioner.
Kommunledningskontoret gör därmed bedömningen att motionen bör avslås.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
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Barn- och ungdomsförvaltningen
Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2018-08-27
Cecilia Knutsson
0322-61 64 22
2018.247 BUN

Kommunstyrelsen

Bilaga - Bakgrund till yttrande motion om kunskap i ett
globaliserat informationssamhälle
Leif Hansson (S) och Ulf Carmesund (S) har till fullmäktige den 28 mars 2018, § 67
lämnat en motion om kunskap i ett globaliserat samhälle. I motionen föreslår
motionärerna att kommunfullmäktige ska ge Barn- och ungdomsnämnden och
Utbildningsnämnden i uppdrag att var för sig och i samordning undersöka vilka
resurser och i samordning undersöka vilka resurser och vilka arbetsformer som
krävs för:
 att minst 95 % elever i Alingsås, grundskolan och gymnasium, ska lämna
sina respektive utbildningar med kunskaper och betyg som gör det möjligt att
gå vidare i livet,
 att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka,
 att Alingsås ska vara en av rikets fem bästa kommuner för skola och
utbildning,
 att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag,
 att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första halvåret
2019
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till Kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ärendet för
beredning hos kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret har i sin tur
remitterat motionen till Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden för
yttrande som ska besvaras senast 19 oktober.
Bakgrund
De frågeområden som belyses ovan är i paritet med de nationella utmaningar som
finns inom utbildningsområdet. Barn- och ungdomsnämnden förvaltning och
verksamheter arbetar med att svara upp mot dessa frågor främst genom att ständigt
arbeta med de nationella styrdokumenten och det uppdrag skolan har gällande
systematiskt kvalitetsarbete, en skola på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet samt elevcentrerad organisation. För att säkerställa att barn- och
ungdomsnämndens verksamheter och personal uppfyller styrdokumentens krav och
elevernas resultat sker kontinuerlig uppföljning, samt analys under verksamhetsåret
i det systematiska kvalitetsarbetet. De beslut som fattas bygger på både nämndens
resurser och hur dessa kan användas för att säkerställa kunskapsresultat, det
kompensatoriska uppdraget och elevhälsa. Detta inbegriper kompetent personal
med lärarlegitimation, rektorer med pedagogiskt ledarskap i fokus och en
organisation som tillgodoser de behov som varje enskild individ har för att kunna
lämna grundskolan med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare till
gymnasiestudie. Ett stort fokus och resurser har lagts på intern organisation,
Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 7
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schemaläggning, elevhälsa, tjänstefördelning, samverkan och flexibla lösningar
inom verksamheten för att möta den enskildes behov av utbildning. I barn- och
ungdomsnämndens flerårsstrategi finns ett antal åtaganden som ska verka för en
ökad måluppfyllelse.
Den skillnad som kan påvisas mellan kommuner när det gäller elevers skolresultat
kan ha flera orsaker. De som oftast lyfts fram i resultatanalyser på nationell nivå och
i forskning utgörs av följande faktorer1:
- föräldrars utbildningsbakgrund, föräldrars inkomst,
- socioekonomiska faktorer,
- kommuners storlek och närhet till storstad,
- migrationsbakgrund
- fritidsaktiviteter
- (det fria skolvalet som medför segregation (ta med Marianne Dovemarks
artikel källa), rapport forskningsinstitutet IFAU 2012)
De framgångsfaktorer som lyfts fram på de skolor som lyckats öka elevernas
resultat och påvisa en god arbetsmiljö för både personal och elever är följande2:
- samsyn och förståelse kring uppdraget att arbeta på en skola,
- tydliga mål och stabilitet,
- kunskap om resultatanalysers betydelse för förbättringar,
- höga förväntningar samt anpassa undervisningen för eleverna,
- medveten strategisk rekrytering av personal
Grundskolan
Ojämlikheten och resultatskillnaderna i den svenska skolan har ökat på nationell
nivå. 2017 lämnade 17,5% av eleverna grundskolan utan behörighet till
gymnasieskolan. Det motsvarar 18 600 elever på nationell nivå. Statistik från
Skolverket visar också att det är stora skillnader mellan elevgrupper. Det visar sig
att behörigheten för elever med högutbildade föräldrar är 17% högre än för de
elever vars föräldrar har kortare utbildning. Flickor uppnår betydligt högre behörighet
till gymnasiet än pojkar. (promemoria ”Slutbetyg i grundskolan”, skolverket 2017).
I Alingsås kommun, sk. ”lägeskommun”3, var det 21,6% av eleverna som 2016/2017
inte nådde upp till kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 (Kolada, N15418). Det
motsvarar 101 elever (av totalt 467) som ej uppnått kraven i samtliga ämnen.
Noterbart är att i de skolor som inte har kommunen som huvudman friskolor
lyckades 90 % av eleverna uppnå målen i alla ämnen, något som också påverkar
medelvärdet positivt för kommunen (Kolada N15420). Det modellberäknade värdet
för Alingsås kommunala grundskolor som beräknas utifrån socioekonomiska
förutsättningar visar en avvikelse på -2,1 som betyder att resultatet är något lägre än
vad som kan utifrån rådande socioekonomiska förutsättningar (Kolada U15459).
Detta innebär att kommunens grundskolor ligger nära det förväntade värdet utifrån
de förutsättningar som mäts. För att komma än längre i goda resultat krävs

Skolverket, rapport 467, 2018
Maria Jarl, Blossing – resultatanalys i skolan kolla, Hattie, , Jan & Sundberg, Daniel (2013). Utmärkt
undervisning – Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur och Kultur.
3 Innehåller både fristående och kommunala elever inskrivna i Alingsås grundskola
1
2

Alingsås kommun
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Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 67 30  E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se  Webbplats:
www.alingsas.se

Page 157 of 288

ytterligare analyser av vilka skolor, i vilka ämnen och vilka resurser som krävs för att
nå en jämlikhet i kommunen gällande betygsresultat.4
Systematiskt kvalitetsarbete, åtagande och uppdrag
I barn- och ungdomsnämnden systematiska kvalitetarbete följs skolornas
kunskapsresultat i nulägesanalyser och åtgärder vidtas på varje skola, samt
förvaltningsövergripande. Kunskapsuppföljning sker kommunövergripande i ärende
Kunskapsuppföljning inkl särskilt stöd och frånvaro läsåret 2016/2017 dnr 2018.125.
I de analyser som gjorts i det systematiska kvalitetsarbetet så följer de resultat på
nationell nivå. Rapporten visar på skillnader och troliga orsaker till resultat och
presenterar de åtgärder som planeras för att förbättra resultaten utifrån nuvarande
beslut och förutsättningar med socioekonomisk resursfördelning.
Förvaltningen har tagit fram fler jämförelser och nyckeltal i det systematiska
kvalitetsarbetet. Det är nyckeltal grundskola som har tagits fram för tredje året, samt
jämförelse strukturmodell. Dessa jämförelser visar på att barn- och
ungdomsnämnden har bland de högsta lokalkostnaderna i landet och att kostnaden
för undervisning ligger lägre än rikets genomsnitt, samt att kommunen satsar relativt
lite resurser på elevhälsa och skolmåltider jämfört med många andra kommuner. Att
göra en omfördelning av dessa ca 12 mnkr till undervisning, elevhälsa, kontinuitet
lärare och rektorer – konkurrenskraftiga löner genom löneutveckling och lärarlöner,
närvaroteam och utökat antal lärverktyg i förskola och grundskola kommer att ge
bättre förutsättningar för att öka kunskapsresultat och ökad måluppfyllelse. Detta har
lyfts fram i årsbokslut, vårbokslut och delårsbokslut. Detta är underlag som behöver
tas med i den fortsatta budgetberedningen inför 2019-2021.
Barn- och ungdomsnämnden 2017-12-19 fattat beslut om att ta fram en kommunal
handlingsplan för ökat resultat i början av nästa mandatperiod, som kommer att tas
fram under 2019.
Kommunfullmäktige har 2018-05-30 beslutat att bifalla motion om Jämlik skola där
alla lyckas och det finns därmed ett uppdrag om att barn- och ungdomsnämnden
och utbildningsnämnden i samråd med kommunstyrelsen ska ta fram en rapport
med orsaker till det ojämlika resultatet, samt förslag till åtgärdsprogram.

Cecilia Knutsson
Förvaltningschef

Det modellberäknade värdet (-2,1) innehåller endast information om de kommunala grundskolorna och inte alla kommunens
skolenheter.
4
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Yttrande om motion om kunskap i ett globaliserat
informationssamhälle
De frågeområden som belyses i motionen är i paritet med de nationella utmaningar som
finns inom utbildningsområdet. Vid Utbildningsnämnden svarar man upp på dessa frågor
främst genom att ständigt arbeta med de nationella styrdokumenten och det uppdrag
skolan har gällande systematiskt kvalitetsarbete, en skola på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet samt elevcentrerad organisation (1 kap 5 §, 4 kap 3-4 §§ och 4 kap 9
§ skollagen). För att säkerställa att utbildningsförvaltningens verksamheter och personal
uppfyller styrdokumentens krav och elevernas resultat sker kontinuerlig uppföljning samt
analys under verksamhetsåret vid nämndens sammanträden. De beslut som fattas bygger
på både nämndens resurser och hur dessa kan användas för att säkerställa
kunskapsresultat, det kompensatoriska uppdraget och elevhälsa. Detta inbegriper
kompetent personal med lärarlegitimation, rektorer med pedagogiskt ledarskap i fokus och
en organisation som tillgodoser de behov som varje enskild individ har för att kunna lämna
gymnasiet med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare i livet. Ett stort fokus
och resurser har lagts på schemaläggning, elevhälsa, tjänstefördelning, samverkan och
flexibla lösningar inom verksamheten för att möta den enskildes behov av utbildning.
Den skillnad som kan påvisas mellan kommuner när det gäller elevers skolresultat kan ha
flera orsaker. De som oftast lyfts fram i resultatanalyser på nationell nivå och i forskning
utgörs av följande faktorer1:
-

föräldrars utbildningsbakgrund,
föräldrars inkomst,
socioekonomiska faktorer,
kommuners storlek och närhet till storstad,
migrationsbakgrund,
fritidsaktiviteter,
det fria skolvalet.

1

Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor, Skolverket, rapport 467, 2018. Böhlmark,
Holmlund, Lindahl, Skolsegregation och skolval, rapport 2015:5, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
(IFAU). Slutbetänkande av 2015 års skolkommissionens, Samling för skolan, nationell strategi för kunskap och likvärdighet, SOU
2017:35 , 2017.
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De framgångsfaktorer som lyfts fram på de skolor som lyckats öka elevernas resultat och
påvisa en god arbetsmiljö för både personal och elever är följande2:
-

samsyn och förståelse kring uppdraget att arbeta på en skola,
tydliga mål och stabilitet,
kunskap om resultatanalysers betydelse för förbättringar,
höga förväntningar samt anpassa undervisningen för eleverna,
medveten strategisk rekrytering av personal.

Grundskolan
Ojämlikheten och resultatskillnaderna i den svenska skolan har ökat på nationell nivå.
2017 lämnade 17,5 % av eleverna grundskolan utan behörighet till gymnasieskolan. Det
motsvarar 18 600 elever på nationell nivå. Statistik från Skolverket visar också att det är
stora skillnader mellan elevgrupper. Det visar sig att behörigheten för elever med
högutbildade föräldrar är 17 % högre än för de elever vars föräldrar har kortare utbildning.
Flickor uppnår betydligt högre behörighet till gymnasiet än pojkar.3
I Alingsås kommun, s.k. ”lägeskommun”4, var det 21,6 % av eleverna som 2016/2017 inte
nådde upp till kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9.5 Det motsvarar 101 elever (av
totalt 467) som ej uppnått kraven i samtliga ämnen. Noterbart är att i de skolor som inte
har kommunen som huvudman (Globen och Vittra) lyckades 90 % av eleverna uppnå
målen i alla ämnen, något som också påverkar medelvärdet positivt för kommunen.6 Det
modellberäknade värdet för Alingsås kommunala grundskolor som beräknas utifrån
socioekonomiska förutsättningar visar en avvikelse på -2,1. 7 Detta kan tolkas som att
resultatet är något lägre än vad som kan förväntas utifrån rådande socioekonomiska
förutsättningar, men kommunens grundskolor ligger nära det förväntade värdet utifrån de
förutsättningar som mäts. För att komma än längre i goda resultat krävs ytterligare
analyser av vilka skolor, i vilka ämnen och vilka resurser som krävs för att nå en jämlikhet i
kommunen gällande betygsresultat.8

2

Jarl, M, Blossing, U & Andersson, C, Att organisera för skolframgång, Natur och Kultur, 2017. Österberg, J, Resultatanalys i skolan,
Studentlitteratur, 2014. Hattie, J, Synligt lärande för lärare, Natur och Kultur, 2012. Håkansson, J & Sundberg, D, Utmärkt undervisning Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning, Natur och Kultur, 2012.
3
PM - Slutbetyg i grundskolan, våren 2017, Skolverket, 2017
4
Innehåller både fristående och kommunala elever inskrivna i Alingsås grundskola
5
Kolada N15418
6
Kolada N15420
7
Kolada U15459
8
Det modellberäknade värdet (-2,1) innehåller endast information om de kommunala grundskolorna och inte alla kommunens
skolenheter.
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Gymnasieskolan
Våren 2017 slutförde 80 690 elever gymnasieskolan i riket. Av dessa elever var det 66 %,
eller 65 986 elever, som började på ett nationellt program (inklusive
introduktionsprogrammet) och tog examen inom tre år. Statistik från Skolverket visar att
det, i likhet med grundskolan, finns skillnader mellan gymnasieprogram, elevgrupper och
kön.
I öppna jämförelser för gymnasieskolan 2017 från Skolverket visar resultaten för elever vid
Alströmergymnasiet att 70,2 % av de totalt 275 elever som påbörjade gymnasieutbildning
avslutar sina studier inom tre år. Detta innebär att Alströmergymnasiets resultat befinner
sig inom de 25 % bästa i landet. Övriga indikatorer som efterfrågas i motionen såsom
genomsnittligt betygspoäng, befinner sig Alingsås även här enligt rangordningen inom
landets 25 % bästa kommuner. När det gäller andelen elever som avslutar sina studier
inom fyra år befinner sig kommunens gymnasieskola i mitten.
Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av SKL tagit fram en modell som beskriver
sambandet mellan socioekonomiska faktorer och elevernas resultat på riksnivå. Tre
centrala nyckeltal har valts ut som beskriver elevernas resultat i gymnasieskolan vilka är:




gymnasieelever med examen inom tre år,
gymnasieelever med examen inom fyra år,
genomsnittlig betygspoäng.

För Alströmergymnasiet avviker det modellberäknade värdet negativt inom
genomströmning på fyra år. Orsaken kan bero på flera olika faktorer då det
modellberäknade värdet tas fram utifrån ett antal förklarande variabler som på gruppnivå
har en signifikant påverkan på elevernas skolresultat. Om det sker större förändringar i
elevsammansättning kan det modellberäknade värdet (förväntat värde givet
elevsammansättningen) påverkas/förändras. Andel elever som uppnår grundläggande
behörighet för högskolestudier inom tre år uppgår i Alingsås till 64 % (av 275 elever).
Detta resultat innebär att Alingsås även inom denna indikator befinner sig inom de 25 %
bästa i landet.
Mot bakgrund av ovanstående kan det tolkas som att eleverna i Alingsås grundskolor och
gymnasium når kunskapsresultat som ligger i paritet med normalvärdet utifrån de
förutsättningar som finns i kommunen.
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Nya lagkrav
Under våren fattade riksdagen beslut om propositionen En gymnasieutbildning för alla9
som en del av Gymnasieutredningens10 förslag. Detta innebär i korthet att från den 1 juli
2018 skärps regelverket kring särskilt stöd för eleven. Rektors ansvar för skolfrånvaro
innebär att skyndsamt följa upp, utreda och åtgärda både ogiltig och giltig frånvaro. Det
införs också ett krav på att dokumentation, som underlättar övergången för eleven mellan
och inom olika skolformer, följer eleven. Elever som påbörjat ett introduktionsprogram ges
rätt att fullfölja utbildningen enligt den utbildningsplan som gällde då utbildningen inleddes,
och elevens individuella studieplan. Från den 1 juli ska samtliga IM-elever garanteras en
undervisningstid på i genomsnitt 23 timmar per vecka.
Att minst 95 % elever i Alingsås, grundskolan och gymnasium, ska lämna sina
respektive utbildningar med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare i
livet
Uppdraget är att 100 % av skolans elever skall nå kunskapskraven i alla ämnen och för att
nå detta kan man vid analyser av de åtgärder och kommunens förutsättningar se att
förbättrade fördelningsprinciper och undervisningsförutsättningar krävs. Med detta menas
att varje skolenhet är unik utifrån elevers förutsättningar och bakgrund samt att
läraruppdraget varierar utifrån denna faktor.
En första åtgärd är att under hösten 2018 rikta förstelärarresurser för att möta nationella
krav och samhällets förvätningar på bland annat ökade kunskaper samt
digitaliseringskompetens. Digitala prov är ytterligare ett sätt att utveckla undervisningen,
likvärdig bedömning, och en ökad möjlighet för eleverna att följa sin egen progression
under hela utbildningen. Därför har ett digitalt examinationssystem upphandlats för båda
skolförvaltningarna och utbildningsförvaltningens förstelärare kommer att utbilda barn- och
ungdomsförvaltningens lärare i användning och analyser av det digitala
examinationssystemet under ledning av lektor i tillämpad IT.
Åtgärder för att ytterligare möjliggöra för fler elever att nå kunskapskraven och högre
genomsnittlig betygspoäng. Uppskattad resursåtgång avser per år och med uppräkning för
generella löneökningar.
Kontinuitet lärare och rektorer – konkurrenskraftiga löner genom löneutveckling och
lönenivåer (uppskattad resursåtgång 500 tkr).
Elevhälsa som utgår ifrån individens behov och arbetar med tidiga insatser – samarbete
9

Prop. 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla
SOU 2016:77 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning

10
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med barn- och ungdomspsykiatrin och andra aktörer. Utökad elevhälsa med elevhälsochef
och specialpedagogförstärkning (uppskattad resursåtgång 1500 tkr).
Lektor didaktik med uppdrag att följa undervisning, resultat och bedriva kollegialt lärande
(uppskattad resursåtgång 750 tkr).
Extra stöd för s.k. ”hemmasittare” i form av vuxenstöd, anpassad undervisning och
språkundervisning (uppskattad resursåtgång 500 tkr).
Ny lagstiftning innebär att elever på introduktionsprogrammet ska garanteras
undervisningstid om i genomsnitt minst 23 timmar per vecka. Till detta kommer att krävas
legitimerade lärare i matematik, svenska och samhällskunskap (uppskattad resursåtgång
1500 tkr).
Utifrån ovanstående kommer man kunna utveckla och ta fram undervisningsmiljöer som
skapar förutsättningar för att öka det genomsnittliga betygsresultatet.
Att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka
Den genomsnittliga betygspoängen för avgångseleverna vid Alströmergymnasiet har ökat
de senaste åren och uppgick 2017 till 14,7 (jämför riket 14,2). Detta innebär ett resultat
som befinner sig inom de 25 % bästa i landet.
För att den genomsnittliga betygspoängen skall öka krävs flexibilitet i organisationen för
att tillmötesgå gruppers behov utifrån olika förutsättningar såsom exempel mindre
grupper, ökad lärartäthet, sammanhållen skoldag dvs. ej håltimmar, ökad didaktisk
komptens och höga förväntningar.
Att fortsätta utveckla de olika programmens karaktärsämnen i arbetslag och förstå samt
genomföra de insatser som krävs för den specifika elev- och programgruppen.
Att Alingsås ska vara en av rikets fem bästa kommuner för skola och utbildning
I Koladas mätningar finns olika rankingar beroende indikator. Det är därför svårt att inom
gymnasieskolan som helhet veta vilka fem kommuner ligger i topp. Som exempel kan
återigen nämnas att Alingsås gymnasieskola befinner sig inom landets 25 % bästa vad
gäller indikatorer såsom genomströmning på tre år, genomsnittlig betygspoäng samt
behörighet till högskola och universitet inom tre och fyra år.
De fem toppkommunerna vad gäller elever som avslutar sin examen inom tre år är enligt
Koladas statistik Bromölla, Öckerö, Vellinge, Nacka och Borgholm. Att jämföra Alingsås
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resultat med dessa kommuner är svårt då kommunerna skiljer sig åt i flera aspekter
såsom kommunens storlek och läge, skolornas inriktning, andel föräldrar med
högskoleutbildning, andel elever med utländsk bakgrund samt övriga skillnader vad gäller
socioekonomiskt läge och förutsättningar etc. En mer rättvis jämförelse är Koladas
indikator ”liknande kommuner”11. Enligt denna jämförelse befinner sig Alingsås på tredje
plats efter Ängelholm och Lidköping.
Att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag
Av 1 kap 4 § skollagen framgår att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga
skillnader i förutsättningar relaterade till elevers bakgrund. Skolor och huvudmän behöver
därför bedriva ett ständigt förbättringsarbete med målsättningen att alla elever ska nå så
långt som möjligt och fullfölja sina studier.
Utöver vad som nämnts ovan är det viktigt att skapa en trygg miljö, närvarande och
tillgängliga vuxna. Elevenkät visar ett indexvärde på 80 (av totalt 100)12 av
gymnasieeleverna i årskurs 2 i är trygga i skolan. Att attrahera kompetenta och
legitimerade lärare, arbeta strategiskt med riktad kompetensutveckling samt att fortsätta
prioritera resurser och anpassar insatser och undervisning utifrån individens behov är
prioriterat i ett fortsatt systematiskt och kontinuerligt utvecklingsarbete.
Att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första halvåret 2019
Utbildningsnämnden uppger i sitt svar att nämnd och förvaltning tillsammans bedriver ett
systematiskt utvecklingsarbete inom samtliga de områden som motionen belyser. Vidare
beskrivs i yttrandet att det finns ett målområde där alla elever ska nå kunskapsresultat i
samtliga ämnen. Det pågår därmed ett kontinuerligt utvecklingsarbete som svarar upp mot
motionens innehåll. Det finns vidare en plan för att förbättra arbetet utifrån de
frågeställningar som finns i motionen. Arbetsformer och resursåtgång anses därmed vara
besvarade.
Kommunfullmäktige har den 30 maj 2018 beslutat att bifalla motion om Jämlik skola där
alla lyckas (KF § 103). Därmed finns det ett uppdrag om att Barn- och ungdomsnämnden
och Utbildningsnämnden i samråd med Kommunstyrelsen ska ta fram en rapport med
orsaker till det ojämlika resultatet samt förslag till åtgärdsprogram.

11

Liknande kommuner/landsting är en jämförelsegrupp med 7 kommuner som strukturellt liknar den kommun. Liknande kommuner
som jämförelsegrupp finns på kommunal nivå för olika verksamhetsområden, till exempel grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg.
Dessa som väljs ut som liknande kommuner eller landsting baseras till största del på referenskostnaden (70 procent), men också på
invånarantal (30 procent).
12

Svarsfrekvens 79,2%
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-04-25

§ 82 2018.214 KS

Motion om kunskap i ett globaliserat informationssamhälle - Ulf
Carmesund (S) och Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning

Ulf Carmesund (S) och Leif Hansson (S) har till kommunfullmäktige den 28 mars
2018, § 67 lämnat en motion om kunskap i ett globaliserat informationssamhälle.
I motionen föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ger barn- och
ungdomsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att var för sig och med
samordning undersöka vilka resurser och vilka arbetsformer som krävs för:
· att minst 95 % elever i Alingsås, grundskola och gymnasium, ska lämna sina
respektive utbildningar med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare i
livet
· att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka
· att Alingsås ska vara en av rikets 5 bästa kommuner för skola och utbildning
· att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag
· att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första halvåret 2019
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Beslut

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

Klk

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-03-28

§ 67 2018.214 KS

Motion om kunskap i ett globaliserat informationssamhälle - Ulf
Carmesund (S) och Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning

Ulf Carmesund (S) och Leif Hansson (S) lämnar en motion om kunskap i ett
globaliserat informationssamhälle.
I motionen föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ger barn- och
ungdomsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att var för sig och med
samordning undersöka vilka resurser och vilka arbetsformer som krävs för:






att minst 95 % elever i Alingsås, grundskola och gymnasium, ska lämna sina
respektive utbildningar med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare i
livet
att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka
att Alingsås ska vara en av rikets 5 bästa kommuner för skola och utbildning
att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag
att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första halvåret 2019

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-03-28

§ 67 2018.214 KS

Motion om kunskap i ett globaliserat informationssamhälle - Ulf
Carmesund (S) och Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning

Ulf Carmesund (S) och Leif Hansson (S) lämnar en motion om kunskap i ett
globaliserat informationssamhälle.
I motionen föreslår motionärerna att kommunfullmäktige ger barn- och
ungdomsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att var för sig och med
samordning undersöka vilka resurser och vilka arbetsformer som krävs för:






att minst 95 % elever i Alingsås, grundskola och gymnasium, ska lämna sina
respektive utbildningar med kunskaper och betyg som gör det möjligt att gå vidare i
livet
att medelbetygen i varje utbildning stadigt ska öka
att Alingsås ska vara en av rikets 5 bästa kommuner för skola och utbildning
att skolan ska uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag
att nämnderna uppdras att presentera sina förslag under första halvåret 2019

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Nolhaga slott 2019
16
2018.669 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 200 2018.669 KS

Nolhaga slott 2019
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Page171
1 ofof1288

Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-08
Bengt-Göran Kullner
0322-61 61 39
2018.669 KS

Kommunstyrelsen

Drift av Nolhaga slott 2019
Ärendebeskrivning
Sedan 2005 har Nolhaga slott hyrts ut till en extern entreprenör och som därmed styrt frågan
om vilket verksamhetsutbud som erbjudits. Under perioden oktober 2005 till april 2014 stod
Hotell Riverton för huvudmannaskapet. Därefter tog ”Mat i kvarteret Norden” (Ulrik Lindelöv)
över driften. I juni 2018 sades avtalet upp och upphör formellt den 31 mars 2019.
Allmänhetens tillgång till slottet har under dessa år varit begränsad då Nolhaga slott till stor
del endast varit tillgänglig genom beställda arrangemang för slutna sällskap.
Förvaltningens yttrande
Då det senaste avtalet kommer att avslutas skapas en möjlighet att under 400 års jubiléet
2019 öppna upp Nolhaga slotts tre våningsplan, vilket kan innebära en ökad tillgänglighet för
allmänheten.
Ett förberedande arbete inom kommunen har startat med målsättningen att skapa delaktighet
i slottets utbud genom deltagande från Alingsås kommuns förvaltningsorganisation,
näringslivet samt föreningsliv.
Våning 1: Entré och restaurang/café/turistinformation
Våning 2: Utställning och arrangemang i samverkan med kultur- och fritidsnämnden och
föreningar
Våning 3: Konferens och kontor för nya företagare/ max 12 mån i samverkan med
näringslivsenheten

Ekonomisk bedömning
Driften av Nolhaga slott kommer att kräva 100 tkr utöver budgeterad driftsbudget för att
bemanna ett slottscafé. Detta innebär en särskild prioritering inom budget för fastigheter.
Arrangemang och utställningar sker inom kultur-och fritidsnämndens beslutade budget för
2018 och 2019. Våning tre kommer att finansieras av hyresintäkter gällande underhåll, städ
och övrigt.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningskontoret i samverkan med kultur- och
fritidsnämnden ansvarar för verksamheten i Nolhaga slott under 2019.
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Beslutet ska skickas till
KFN, Näringslivsenheten, KLK- ekonomiavdelningen

Anneli Schwartz
Tf kommundiektör

Bengt-Göran Kullner
Fastighetsansvarig

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2018-11-08
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Förråds- och
garagebyggnader i
Nolhagaparken, se även
2016.165/270 SBN
17
2016.207 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 201 2016.207 KS

Förråds- och garagebyggnader i Nolhagaparken
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
2017-04-03

Protokollsutdrag
KS § 69 Dnr 2016.207 KS 270

Rivning förråds- och garagebyggnader i Nolhagaparken
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 mars 2016, § 38 om
serveringsverksamhet, ny målbild samt driftbidrag för Nolhaga slott. I samband med ärendet
fick kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheten att sluta avtal med den
nybildade intresseföreningen i Nolhaga avseende verksamhet i såväl park som i slottet.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade vid sitt sammanträde den 11 april 2016, § 54 ett
ärende kring rivning av förråds- och garagebyggnader i Nolhagaparken. Förslag till beslut i
ärendet var att riva pannrumshuset och garagelängan i Nolhagaparken, del av Sörhaga 2:1
och att återställa marken. Förslaget grundade sig dels i att byggnaderna bedömdes vara i
dåligt skick, dels i att rivningen behövde ske för att möjliggöra kommande projekt i området.
Med anledning av beslutet i kommunstyrelsen den 7 mars 2016, § 38 beslutade
samhällsbyggnadsnämnden att avvakta med beslutet om rivning och istället ställa ett par
frågor till kommunstyrelsen varav en innebar följande:
-

Vad är avsikten med paraplyföreningen och vilka av byggnaderna vill man behålla samt
skriva eventuella avtal om?

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 mars 2017, § 53.
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet utgår.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Principiell fråga från barnoch ungdomsnämnden
angående
olycksfallsförsäkring på fritid
18
2017.187 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 202 2017.187 KS

Principiell fråga från barn- och ungdomsnämnden angående
olycksfallsförsäkring på fritid
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har den 21 februari 2017, § 18, överlämnat fråga till
kommunstyrelsen om vilken nämnd det är som kan fatta beslut om olycksfallsförsäkring för
barn och elever på fritiden till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 augusti 2017 att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för att svara på frågan om det är kommunstyrelsen eller barn- och
ungdomsnämnden som har rätt att besluta om olycksfallsförsäkring för barn och elever på
fritiden.

Förvaltningens yttrande
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
I 3 kap. 9 § kommunallagen framgår att frågor av principiell karaktär ska besvaras av
kommunfullmäktige. Frågan om olycksfallsförsäkring för barn och elever på fritiden berör
åtminstone barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden, förmodligen också kulturoch fritidsnämnden. En fråga som berör flera nämnder genererar en fråga av principiell
karaktär. Således är det kommunfullmäktige som kan fatta beslut i frågan.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Beslut om införande av olycksfallsförsäkring på fritiden för barn och elever berör flera
nämnder, därför kan endast kommunfullmäktige fatta beslut i frågan.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-08-16

Protokollsutdrag
AU § 126 Dnr 2017.187 KS 095

Principiell fråga från barn- och ungdomsnämnden angående
olycksfallsförsäkring på fritid
Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har överlämnat frågan om vilken nämnd det är som kan fatta
beslut om olycksfallsförsäkring för barn och elever på fritiden till kommunstyrelsen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 juni 2017 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
I 3 kap. 9 § kommunallagen framgår att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst
1. Mål och riktlinjer för verksamheten,
2. Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. Nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. Val av revisorer,
6. Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. Årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
8. Folkomröstning i kommunen eller lanstinget.
9. Extra val till fullmäktige.
Av kommunallagen alltså framgår att frågor av principiell karaktär ska besvaras av
kommunfullmäktige. Eftersom frågan om olycksfallsförsäkring för barn och elever på fritiden
berör flera olika nämnder är frågan av principiell karaktär. Således är det kommunfullmäktige
som kan fatta beslut i frågan. Ett eventuellt tecknande av olycksfallsförsäkring medför en
ökad kostnad för Alingsås kommun och bör därför beaktas i flerårsstrategiberedningen.
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen:
Eftersom frågan är av principiell karaktär är kommunfullmäktige den nämnd som kan fatta
beslut om olycksfallsförsäkring för barn och elever på fritiden. Frågan hänskjuts till
Flerårsstrategi 2018-2020.
Yrkande
Joakim Järrebring (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för att
svara på frågan om det är kommunstyrelsen eller barn- och ungdomsnämnden som har rätt
att besluta om olycksfallsförsäkring för barn- och elever på fritiden.
Anna Hansson (MP) yrkar bifall till Joakim Järrebrings återremissyrkande.
Arbetsutskottets förslag:
Ärendet återremitteras.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Månadsrapport
finanshantering 2018,
september
19
2018.131 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 203 2018.131 KS

Månadsrapport finanshantering 2018, september
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till
Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det
ska lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de
ramar för risktagande som är specificerade i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 10 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för september månad som
innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de
kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en
för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.
Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i Finansriktlinjer för
Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de
gränsvärden som fastställs i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporteringen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-10
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2018.131 KS

Månadsrapport finanshantering september
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till
Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det
ska lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de
ramar för risktagande som är specificerade i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för september månad som
innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de
kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en
för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.
Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i Finansriktlinjer för
Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de
gränsvärden som fastställs i Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporteringen.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Susanne Wirdemo
Ekonomidirektör

Simon Lindau
Finansansvarig

Susanne Wirdemo, Godkännare tjänsteskrivelse, 2018-10-30
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Beloppsgränser och saldon september månad
September 2018

Saldo (mkr)

Kvar att nyttja (mkr)

AB Alingsås Rådhus

Beviljad beloppsgräns
(mkr)
343,9

- 333,1

10,8

Fabs AB
Alingsås Energi Nät AB

1 189,0
365,0

- 1 122,7
- 280,5

66,3
84,5

AB Alingsåshem

1 498,0

- 1 415,4

82,6

Summa

3 395,9

- 3 149,7

244,2

Alingsås kommun har totala lån uppgående till 3 395,9 mkr, dvs. samma belopp som summa
av tilldelade beloppsgränser för de kommunala bolagen. Lånetaket är fastställt till 4 000 mkr.
Samtliga bolag ligger inom beviljade beloppsgränser. Sammantaget finns det för bolagen
244,2 mkr kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.
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Sammanfattning
Översikt Upplåning
2018-09-30
3 395 900 000
0,69%
0,69%
1,14%
2,43
1 016 000 000
30%
2,51
916 000 000
27%
-

Lån (kr)
Derivat - ränteswappar (kr)
Genomsnittsränta
Genomsnittsränta (inkl ränteswappar)
Lånemarginal mot Stibor 3m
Genomsnittlig räntebindning (år)
Ränteförfall inom 1 år (kr)
Ränteförfall inom 1 år (%)
Genomsnittlig kapitalbindning (år)
Kapitalförfall inom 1 år (kr)
Kapitalförfall inom 1 år (%)
Marknadsvärde derivatinstrument (kr)

2018-08-31
3 395 900 000
0,68%
0,68%
1,06%
2,41
1 021 000 000
30%
2,52
921 000 000
27%
-

2017-12-31
3 345 900 000
0,55%
0,55%
1,01%
1,80
1 756 900 000
53%
2,58
414 900 000
12%
-

Avstämmning mot finanspolicy
Ränte och kapitalbindning
Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

Kapitalbindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,5 år

Ja

Räntebindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,4 år

Ja

Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

< 1 år

0% - 50%

l
l

Förfallostruktur
Ränteförfall

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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30%

Ja

l

1

Skuldportfölj
I tabellen nedan visas en sammanställning av Alingsås Kommunkoncerns skuldportfölj
Lån - Instrumenttyp

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

Aktuell skuld
0
3 045 900 000
350 000 000
0
0
3 395 900 000

Andel av total skuld
0%
90%
10%
0%
0%
100%

10%0%

90%

Certifikat
Banklån

Kommuninvest
Obligation

Lån och kapitalbindning
Lån
Motpart
Kommuninvest
SEB
Sparbanken Alingsås
Summa

Nominellt belopp
3 045 900 000
100 000 000
250 000 000
3 395 900 000

Lån - Motparter

35

Antal
33
1
3
37

Andel av skuld
90%
3%
7%
100%

Låneinstrument- Antal per motpart

30
Kommuninvest 90%

25
20

3%7%
SEB - 3%

15
10

90%

5
Sparbanken
Alingsås - 7%

0

Kommuninvest

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

Sparbanken Alingsås

2

Kapitalbindning - Förfalloprofil

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

Förfalloprofil - Kapitalbindning
800
700
600

500
400
300

200
100
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

-

Mkr

6-12 Mån

Andel av total skuld
0%
17%
10%
27%
17%
20%
14%
19%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
100%

3-6 Mån

2018-09-30
0
563 000 000
353 000 000
916 000 000
561 000 000
689 000 000
465 000 000
639 900 000
0
125 000 000
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

Intervall
0-3 Mån
3-6 Mån
6-12 Mån
Summa inom 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
9-10 år
>10 år
Summa förfall

3

Derivatinstrument och räntebindning
Räntebindning - Förfalloprofil

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

Förfalloprofil - Räntebindning
800
700
600

500
400
300

200
100
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

-

Mkr

3-6 Mån

Andel av total skuld
18%
3%
9%
30%
14%
20%
14%
19%
0%
4%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2018-09-30
613 000 000
100 000 000
303 000 000
1 016 000 000
461 000 000
689 000 000
465 000 000
639 900 000
0
125 000 000
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

Intervall
0-3 Mån
3-6 Mån
6-12 Mån
Summa inom 1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
9-10 år
>10 år
Summa förfall

4

Prognos räntekostnader
Prognoserna över räntekostnader bygger på en modell som grundar sig på simuleringar av forwardräntor. Simuleringarna ger en
spridning över potentiella framtida utfall samt illustrerar sannolikheten för inom vilka nivåer den framtida räntan kan ha. I
simuleringarna har följande huvudsakliga antaganden gjorts:
• Aktuell räntebindning antas vara önskad räntebindning under prognosperioden
• Alla certifikat som förfaller antas finansieras om med nya certifikat
• Alla FRN som förfaller antas bindas om till FRN med 2 x aktuell kapitalbindning med marginal som motsvara bindingskostnaden
• Alla fastränteobligationer som förfaller antas bindas om till fastränteobligationer med 2 x aktuell räntebindning
• Swappar som förfaller antas bindas om enligt följande: fasta benet 2 x räntebindningstiden, rörliga benet 3 månader
• Lånelöften antas rullas med identisk löptid och identiska villkor
Översikt Upplåning
Nedan återfinns simuleringsresultaten på 1-3 års sikt, men också för de närmaste kalenderåren. Såväl förväntat resultat som de 5%
sämsta och bästa utfallen inkluderas i tabellen. Vidare återfinns en graf som illustrerar förväntad ränteutveckling samt uppskattad
spridning med olika sannolikhet.

2018
2019
2020

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,65%
21 946
1,03%
35 055
1,33%
45 283

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,64%
21 845
0,73%
24 928
0,79%
26 673

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,64%
21 746
0,44%
14 946
0,21%
7 238

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,91%
30 734
1,28%
43 565
1,53%
51 941

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,71%
24 227
0,77%
26 179
0,90%
30 649

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,53%
17 890
0,24%
8 203
0,25%
8 477

Estimerad räntekostnad låneportfölj
2,00%
1,80%
1,60%

1,40%
1,20%

1,00%
0,80%
0,60%

0,40%
0,20%

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

Förväntat utfall
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Marknadsnoteringar
September var en händelserik månad på de finansiella marknaderna. Den amerikanska centralbanken meddelade som väntat att de
höjer styrräntan med 25 punkter till det nya målintervallet 2,00–2,25%.I sverige valde Riksbanken att ligga kvar med reporäntan på 0,50% men indikerade med större tydlighet att en första höjning nu är nära, något som resulterade i att kronan stärktes och att
räntan på svenska statsobligationer steg under månaden. Månaden var även händelserik sett till den politiska arenan. Sett till
geopolitiken så valde USA att utöka importtullar på kinesiska varor till ett värde om 200 miljarder dollar, vilket Kina svarade på med
tullar till ett värde av 60 miljarder dollar på import från USA. Detta påverkade inte börsen nämnvärt utan det amerikanska
börsindexet S&P 500 stängde den 20 september på all-time high och totalt under månaden steg indexet med 0,6% i lokal valuta
men sjönk med 2,4% i svenska kronor. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg marginellt med 0,1% under månaden, vilket ger en positiv
avkastning om 11,3% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg också med 0,2% i lokal valuta men sjönk
2,6% i svenska kronor. Tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Markets) fortsatte att falla och sjönk med 0,5% i lokal valuta, vilket
motsvarar ett fall med 3,5% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) steg däremot under månaden med 0,6% i
lokal valuta, men föll med 2,4% i svenska kronor. Volatiliteten minskade något på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) under
september från 13,6% till 13,4%. Även på den amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade volatiliteten från 14,4% till 14,3% och den
europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) sjönk från 14,2% till 14,0%. På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de flesta
större valutorna och en dollar handlades vid månadsskiftet för 8,88 kronor, en euro för 10,31 kronor och ett brittiskt pund för 11,58
kronor. Sett till räntemarknaden steg yielden på den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) under månaden med 14
punkter till -1,32% och yielden på den kortare, 3102 (förfall 2020), steg med hela 26 punkter till -2,24%. Yielden på den nominella
svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med drygt 11 punkter till 1,33% och även den kortare
obligationen 1047 (förfall 2020) steg med drygt 7 punkter till -0,45%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even
inflationen 1,97%.
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Appendix A – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
Sparbanken Alingsås 1,3Y FIX 0,69% 2019-03-29
Kommuninvest 1,4Y FIX 0,38% 2019-05-28
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,33% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y FIX 2,01% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y Fix 0,58% 2019-08-12
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,29% 2019-09-17
Kommuninvest 1,9Y FIX 2,55% 2019-10-28
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,22% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,32% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,25% 2019-11-27
Kommuninvest 2Y FIX 0,60% 2020-04-22
Kommuninvest 2,5Y FIX 3,11% 2020-06-11
Kommuninvest 2,7Y FIX 0,34% 2020-09-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,46% 2020-12-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,48% 2020-12-01
Kommuninvest 3,3Y FIX 0,53% 2021-04-22
Kommuninvest 3Y FIX 0,28% 2021-09-15
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,37% 2021-09-15
Kommuninvest 3,7Y FIX 0,86% 2021-09-15
Kommuninvest 3,8Y Fix 1,58% 2021-10-25
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,96% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,94% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,47% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,71% 2022-06-01
Kommuninvest 4,7Y FIX 0,84% 2022-09-01
Kommuninvest 5,2Y FIX 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 5Y Fix 0,62% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5,2Y Fix 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,6% 2023-09-15
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
Kommuninvest 1,1Y FRN +0,41% 2019-02-13
Kommuninvest 1,1Y FRN +0,49% 2019-02-13
Kommuninvest 1,2Y FRN +0,49% 2019-03-12
Sparbanken Alingsås 1,3Y FRN +0,93% 2019-03-29
Sparbanken Alingsås 1,5Y FRN +0,92% 2019-06-28
SEB 2,2Y FRN +0,90% 2020-02-28
Summa

Ref Nr
6551137422
KI_94283
KI_94256_Fix
KI_94266
KI_94248_Fix
KI_94254_Fix
KI_94269
KI_94290_Fix
KI_94257_Fix
KI_94284
KI_94262_Fix
KI_94285
KI_94291_Fix
KI_94263_Fix
KI_94265
KI_94433
KI_102800
94432
KI_94268_Fix
KI_94270_Fix
KI_94293_Fix
KI_94271_Fix
KI_94434
KI_94287
KI_94288
KI_94401
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_95562
KI_94277
KI_94275
KI_94280
6551132951
6551132878
85983298

Motpart
Sparbanken Alingsås
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Sparbanken Alingsås
Sparbanken Alingsås
SEB
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Belopp (Tkr)
100 000
30 000
49 000
49 000
95 000
80 000
131 000
25 000
100 000
30 000
65 000
65 000
45 000
50 000
139 000
135 000
85 000
200 000
80 000
50 000
30 000
60 000
245 000
40 000
40 000
385 000
50 000
50 000
104 900
50 000
125 000
100 000
100 000
163 000
100 000
50 000
100 000
3 395 900
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Ränta
0,69%
0,38%
0,33%
2,01%
0,58%
0,29%
2,55%
0,22%
0,32%
0,25%
0,60%
3,11%
0,34%
0,46%
0,48%
0,53%
0,28%
0,37%
0,86%
1,58%
0,96%
0,94%
0,47%
0,71%
0,84%
0,67%
0,62%
0,61%
0,61%
0,60%
1,37%
0,06%
0,14%
0,10%
0,55%
0,54%
0,52%

Räntebindning
0,50
0,66
0,72
0,72
0,87
0,96
1,08
1,12
1,12
1,16
1,56
1,70
1,92
2,17
2,17
2,56
2,96
2,96
2,96
3,07
3,67
3,67
3,67
3,67
3,92
4,39
4,96
4,96
4,96
4,96
6,01
0,12
0,12
0,20
0,22
0,22
0,22

Förfallodag
2019-03-29
2019-05-28
2019-06-18
2019-06-18
2019-08-12
2019-09-17
2019-10-28
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-27
2020-04-22
2020-06-11
2020-09-01
2020-12-01
2020-12-01
2021-04-22
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-10-25
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-09-01
2023-02-22
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2024-10-02
2019-02-13
2019-02-13
2019-03-12
2019-03-29
2019-06-28
2020-02-28
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Appendix C
Upplupen ränta*
Alingsås Kommunkoncern
Instrument

Ref Nr

Instrument typ

Sparbanken Alingsås 1,3Y FIX 0,69% 2019-03-29
Kommuninvest 1,4Y FIX 0,38% 2019-05-28
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,33% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y FIX 2,01% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y Fix 0,58% 2019-08-12
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,29% 2019-09-17
Kommuninvest 1,9Y FIX 2,55% 2019-10-28
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,22% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,32% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,25% 2019-11-27
Kommuninvest 2Y FIX 0,60% 2020-04-22
Kommuninvest 2,5Y FIX 3,11% 2020-06-11
Kommuninvest 2,7Y FIX 0,34% 2020-09-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,46% 2020-12-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,48% 2020-12-01
Kommuninvest 3,3Y FIX 0,53% 2021-04-22
Kommuninvest 3Y FIX 0,28% 2021-09-15
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,37% 2021-09-15
Kommuninvest 3,7Y FIX 0,86% 2021-09-15
Kommuninvest 3,8Y Fix 1,58% 2021-10-25
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,96% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,94% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,47% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,71% 2022-06-01
Kommuninvest 4,7Y FIX 0,84% 2022-09-01
Kommuninvest 5,2Y FIX 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 5Y Fix 0,62% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5,2Y Fix 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,6% 2023-09-15
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
Kommuninvest 1,1Y FRN +0,41% 2019-02-13
Kommuninvest 1,1Y FRN +0,49% 2019-02-13
Kommuninvest 1,2Y FRN +0,49% 2019-03-12
Sparbanken Alingsås 1,3Y FRN +0,93% 2019-03-29
Sparbanken Alingsås 1,5Y FRN +0,92% 2019-06-28
SEB 2,2Y FRN +0,90% 2020-02-28

6551137422
KI_94283
KI_94256_Fix
KI_94266
KI_94248_Fix
KI_94254_Fix
KI_94269
KI_94290_Fix
KI_94257_Fix
KI_94284
KI_94262_Fix
KI_94285
KI_94291_Fix
KI_94263_Fix
KI_94265
KI_94433
KI_102800
94432
KI_94268_Fix
KI_94270_Fix
KI_94293_Fix
KI_94271_Fix
KI_94434
KI_94287
KI_94288
KI_94401
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_95562
KI_94277
KI_94275
KI_94280
6551132951
6551132878
85983298

Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Fixed Rate Bond
Floating Rate Note
Floating Rate Note
Floating Rate Note
Floating Rate Note
Floating Rate Note
Floating Rate Note

Summa
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Upplupen ränta
-15 333
-9 500
-4 492
-27 358
-68 875
-7 089
-2 579 608
-6 875
-40 000
-6 458
-70 417
-95 460
-10 625
-15 972
-46 333
-129 188
-7 272
-22 611
-21 022
-138 250
-20 000
-39 167
-79 965
-92 300
-23 333
-257 950
-9 472
-9 319
-19 552
-9 167
-409 097
-7 283
-17 506
-7 317
-12 156
-5 978
-11 489
-4 353 789
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MÅNADSRAPPORT

SEPTEMBER 2018

Alingsås kommun - Överlikvid
Räntehöjning från Fed och riksdagsval i Sverige
September var en händelserik månad på de finansiella marknaderna. Den amerikanska centralbanken Federal
Reserve meddelade som väntat att de höjer styrräntan med 25 punkter till det nya målintervallet 2,00–2,25%.
På hemmaplan valde Riksbanken att ligga kvar med reporäntan på -0,50% men indikerade med större tydlighet
att en första höjning nu är nära, något som resulterade i att kronan stärktes och att räntan på svenska
statsobligationer steg under månaden. Månaden var även händelserik sett till den politiska arenan. I Sverige
resulterade riksdagsvalet som väntat i ett icke-resultat, där ingen av blocken fick egen majoritet och
Sverigedemokraterna återigen blev vågmästare. Sett till geopolitiken så valde USA att utöka importtullar på
kinesiska varor till ett värde om 200 miljarder dollar, vilket Kina svarade på med tullar till ett värde av 60
miljarder dollar på import från USA. Detta påverkade inte börsen nämnvärt utan det amerikanska börsindexet
S&P 500 stängde den 20 september på all-time high och totalt under månaden steg indexet med 0,6% i lokal
valuta men sjönk med 2,4% i svenska kronor. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg marginellt med 0,1% under
månaden, vilket ger en positiv avkastning om 11,3% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI
Europe) steg också med 0,2% i lokal valuta men sjönk 2,6% i svenska kronor. Tillväxtmarknaderna (MSCI
Emerging Markets) fortsatte att falla och sjönk med 0,5% i lokal valuta, vilket motsvarar ett fall med 3,5% i
svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) steg däremot under månaden med 0,6% i lokal
valuta, men föll med 2,4% i svenska kronor. Volatiliteten minskade något på den svenska aktiemarknaden
(OMX 1Y) under september från 13,6% till 13,4%. Även på den amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade
volatiliteten marginellt, från 14,4% till 14,3% och den europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) sjönk från 14,2%
till 14,0%. På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de flesta större valutorna och en dollar
handlades vid månadsskiftet för 8,88 kronor, en euro för 10,31 kronor och ett brittiskt pund för 11,58 kronor.
Sett till räntemarknaden steg yielden på den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) under
månaden med 14 punkter till -1,32% och yielden på den kortare, 3102 (förfall 2020), steg med hela 26 punkter
till -2,24%. Yielden på den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med
drygt 11 punkter till 1,33% och även den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) steg med drygt 7 punkter till 0,45%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,97%.

TILLGÅNGAR

NOMINELLA RÄNTOR
Lannebo Likviditet
Nordea FRN Fund
Nordea Institutionell Företagsobligationsfond
Simplicity Företagsobligationer A
Simplicity Likviditet
Spiltan Räntefond Sverige
SPP Företagsobligationsfond
SPP Grön Obligationsfond
Öhman FRN Hållbar A
Öhman Företagsobligationsfond A
Totalt nominella räntor
REALRÄNTOR
Stora Bältförbindelsen 4,0% 2020-12-01
Totalt realräntor
Totalt räntor

Nominellt belopp
Antal andelar
2018-09-30

Marknadsvärde Månads2018-09-30 avkastning

708 968
143 784
153 526
241 141
1 354 609
334 448
1 099 506
438 845
831 028
393 638

81 552 641
21 992 135
20 261 267
30 111 304
150 334 483
40 755 853
121 518 808
44 781 815
90 715 026
46 720 839
648 744 171

0,0%
-0,1%
-0,3%
0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
0,1%
-0,2%
0,0%

5 000 000

7 773 006
7 773 006
656 517 177

-0,2%
-0,2%
0,0%

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

Löptid

2020-12-01

1
1

Rating
(Moody's | S&P)

Aaa | NR

Vikt

Duration

12%
3%
3%
5%
23%
6%
19%
7%
14%
7%
99%

0,2
0,6
5,0
1,0
0,5
0,5
0,0
2,3
0,1
2,8
0,8

1%
1%
100%

2,1
2,1
0,8

0%
0%

TOTALT
656 517 178
0,0%
100%
0,8
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.
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Nedan redovisas de direktägda innehavens avstämning mot kreditlimiterna. De räntefonder som
finns i portföljen har samtliga en tillfredställande genomsnittlig kreditvärdighet och en god
riskspridning. De har även en god likviditet och kan avyttras med kort varsel.

KREDITLIMITER ENLIGT POLICY

Max andel per
emittent
Σ Motpart
0-1 år

Durationskategori
0-1 år
1-3 år
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ratingkategori
Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa
Värdepapper med rating om lägst AAA /Aaa
Värdepapper med rating om lägst AA- /Aa3
Värdepapper med rating om lägst A- /A3
Värdepapper med rating om lägst BBB-/Baa3
Värdepapper med rating under BBB-/Baa3 eller utan rating

100%
100%
70%
40%
20%
10%

100%
85%
50%
30%
10%
5%

100%
15%
10%
5%
5%
3%

100%
25%
20%
15%
10%
5%

AKTUELL KREDITEXPONERING
Durationskategori
0-1 år
1-3 år
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Ratingkategori
Stater, kommuner el. motsv. med AAA / Aaa
Värdepapper med rating om lägst AAA /Aaa
Värdepapper med rating om lägst AA- /Aa3
Värdepapper med rating om lägst A- /A3
Värdepapper med rating om lägst BBB-/Baa3
Värdepapper med rating under BBB-/Baa3 eller utan rating

0%
0%
0%
0%
0%
0%

1%
0%
0%
0%
0%
0%

0-1 år

Ratingkategori

0%

A

KREDITEXPONERING PER MOTPART
Σ Motpart

Motpart
Stora Bältförbindelsen

Avstämningen av tillgångarna mot aktuella placeringslimiter visar att tillgångar ligger inom limiterna.

AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj
2018-09-30
2018-09-30

Portföljens genomsnittliga duration

0,8

Limiter
Min

Max

0,0

1,0

Under månaden har inga transaktioner skett i portföljen.
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information
eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat
till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 204 2018.275 KS

Månadsuppföljning kommunstyrelsen 2018, september
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets nio första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 12,2 mnkr. Resultatet är något sämre än det redovisade
resultatet i delårsbokslutet, vilket främst beror på att de anställda arbetat in mer semester
och således påverkat en minskad semesterlöneskuld.

Jämfört med tidigare år förbrukas en mindre del av budgeten under samma period. Den
främsta förklaringen till skillnaden är att tillfälliga projektmedel ej nyttjas fullt ut samt ett
överskott på posten personalkostnader vilket förklaras av vakanata tjänster. En del vakanta
tjänster behöver kortsiktigt ersättas externt vilket ökar kostnaderna under köp av tjänster.

Det positiva resultatet per september väntas under resterande del av året minska. De
främsta förklaringarna är minskad semesterlöneskuld, utbetalning av bidrag,
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sollebrunn samt kostnader för hemsideprojekt. Även
kostnader för val 2018 och nyrekryteringar väntas leda till något mindre överskott.

Prognosen per helår uppgår till + 6,6 mnkr. I delårsbokslutet lämnades en prognos
motsvarande + 7,8 mnkr. Den minskade prognosen förklaras av att kommunstyrelsen beviljat
bidragsansökningar samt att kostnader för externa konsulter kopplat till bygglovshanteringen
väntas under resterande del av året.

Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplat till prognosen som kan innebära att överskottet
ökar. I prognosen inkluderas att medel avsatta för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i
Sollebrunn, hemsideprojektet samt utbetalning av bidrag till Stora Mellby Sportklubb nyttjas
innevarande år. Kommunledningskontoret arbetar för att avsedda projekt genomförs och
avvaktar att föreningen ska leva upp till sina åtaganden innan medel betalas ut.
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Prognosen inkluderar inte den reglering av IT-verksamhetens överskott som gjorts mot
förvaltningarna motsvarande 3,8 mnkr per den sista oktober 2018. Exkluderas överskottet
inom IT-verksamheten uppgår kommunstyrelsens prognos till + 2,6 mnkr. Regleringen
kommer i oktoberprognosen att räknas med.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med september och prognos om + 6,6 mnkr
godkänns.
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Ekonomisk månadsuppföljning kommunstyrelsen – Bilaga
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Budget 2018

Utfall Sept

Prognos

Avvikelse

66 923

49 223

64 510

-2 413

-78 816
-4 658
-48 535
-21 205

-51 173
-3 937
-33 721
-12 952

-70 425
-5 295
-49 132
-19 312

8 391
-637
-597
1 894

-153 214

-101 782

-144 164

9 051

-86 292

-52 559

-79 654

6 639

86 132
160

64 598
137

86 132
160

0
0

0

12 175

6 639

6 639

Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets nio första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 12,2 mnkr. Resultatet är något sämre än det redovisade resultatet i
delårsbokslutet, vilket främst beror på att de anställda arbetat in mer semester och således
påverkat en minskad semesterlöneskuld.
Jämfört med tidigare år förbrukas en mindre del av budgeten under samma period. Den främsta
förklaringen till skillnaden är att tillfälliga projektmedel ej nyttjas fullt ut samt ett överskott på
posten personalkostnader vilket förklaras av vakanata tjänster. En del vakanta tjänster behöver
kortsiktigt ersättas externt vilket ökar kostnaderna under köp av tjänster.
Det positiva resultatet per september väntas under resterande del av året minska. De främsta
förklaringarna är minskad semesterlöneskuld om 1 mnkr, utbetalning av bidrag motsvarande 2,4
mnkr, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sollebrunn 1 mnkr samt kostnader för hemsideprojekt.
Även kostnader för val 2018 och nyrekryteringar väntas leda till något mindre överskott.
Prognosen per helår uppgår till + 6,6 mnkr. I delårsbokslutet lämnades en prognos motsvarande +
7,8 mnkr. Den minskade prognosen förklaras av att kommunstyrelsen beviljat bidragsansökningar
motsvarande 0,9 mnkr samt att kostnader för externa konsulter kopplat till bygglovshanteringen
väntas under resterande del av året.
Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplat till prognosen som kan innebära att överskottet
ökar. I prognosen inkluderas att medel avsatta för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sollebrunn (1

Sida 1 av 2

Page 199 of 288

mnkr), hemsideprojektet (1 mnkr) samt utbetalning av bidrag till Stora Mellby Sportklubb (1,5
mnkr) nyttjas innevarande år. Kommunledningskontoret arbetar för att avsedda projekt
genomförs och avvaktar att föreningen ska leva upp till sina åtaganden innan medel betalas ut.
Prognosen inkluderar inte den reglering av IT-verksamhetens överskott som gjorts mot
förvaltningarna motsvarande 3,8 mnkr per den sista oktober 2018. Exkluderas överskottet inom
IT-verksamheten uppgår kommunstyrelsens prognos till + 2,6 mnkr. Regleringen kommer i
oktoberprognosen att räknas med.
Kommentarer per prognosticerad resultatpost
Verksamhetens intäkter förväntas avvika negativt, främst kopplat till försäljning av interna
personella tjänster. Även ett lägre nyttjande av beviljade medel ur innovationsfonden, som
redovisas som en intäkt vid nyttjande påverkar intäktsprognosen negativt men vägs upp av mindre
kostnader under köp av tjänster. Medel från innovationsfonden som ej nyttjas i år väntas göra det
under 2019.
Personalkostnaderna väntas redovisa ett överskott om drygt 8 mnkr vid årets slut. Detta trots
avgångsvederlag om 3 mnkr och dubbla direktörslöner om 1,2 mnkr. Antal budgeterade
årsarbetare är betydligt lägre än de faktiska utfallet.
Lokalkostnaderna prognosticeras avvika negativt, främst till följd av hyra av externa
pendelparkeringsplatser.
Mindre avvikelser väntas under köp av tjänster som väntas bli något högre än budget. Här väger
tillfälliga medel i form av KS-reserv upp för ökade kostnader kopplat till juridiska tjänster, främst
med bäring på ABC-processen och hanteringen av allmänna handlingar. Även nyttjandegraden ur
innovationsfonden påverkar posten positivt men vägs upp av lägre intäkter.
Övriga kostnader prognosticeras avvika positivt till följd av lägre kostnader inom verksamheterna
fastigheter och IT. Negativt belastas prognosposten till följd av beviljande av bidrag, vilka
finansieras av KS-reserv som finns budgeterad under köp av tjänster.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-10-30
Konrad Fredh

Kommunstyrelsen

2018.275 KS

Månadsuppföljning september 2018 kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets nio första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 12,2 mnkr. Resultatet är något sämre än det redovisade
resultatet i delårsbokslutet, vilket främst beror på att de anställda arbetat in mer semester
och således påverkat en minskad semesterlöneskuld.
Jämfört med tidigare år förbrukas en mindre del av budgeten under samma period. Den
främsta förklaringen till skillnaden är att tillfälliga projektmedel ej nyttjas fullt ut samt ett
överskott på posten personalkostnader vilket förklaras av vakanata tjänster. En del vakanta
tjänster behöver kortsiktigt ersättas externt vilket ökar kostnaderna under köp av tjänster.
Det positiva resultatet per september väntas under resterande del av året minska. De
främsta förklaringarna är minskad semesterlöneskuld, utbetalning av bidrag,
trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Sollebrunn samt kostnader för hemsideprojekt. Även
kostnader för val 2018 och nyrekryteringar väntas leda till något mindre överskott.
Prognosen per helår uppgår till + 6,6 mnkr. I delårsbokslutet lämnades en prognos
motsvarande + 7,8 mnkr. Den minskade prognosen förklaras av att kommunstyrelsen beviljat
bidragsansökningar samt att kostnader för externa konsulter kopplat till bygglovshanteringen
väntas under resterande del av året.
Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer kopplat till prognosen som kan innebära att överskottet
ökar. I prognosen inkluderas att medel avsatta för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i
Sollebrunn, hemsideprojektet samt utbetalning av bidrag till Stora Mellby Sportklubb nyttjas
innevarande år. Kommunledningskontoret arbetar för att avsedda projekt genomförs och
avvaktar att föreningen ska leva upp till sina åtaganden innan medel betalas ut.
Prognosen inkluderar inte den reglering av IT-verksamhetens överskott som gjorts mot
förvaltningarna motsvarande 3,8 mnkr per den sista oktober 2018. Exkluderas överskottet
inom IT-verksamheten uppgår kommunstyrelsens prognos till + 2,6 mnkr. Regleringen
kommer i oktoberprognosen att räknas med.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska tillhandhavanden och därav ingen direkt ekonomisk
påverkan.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med september och prognos om + 6,6 mnkr
godkänns.
Beslutet ska skickas till
KS

Kommunledningskontoret
Susanne Wirdemo
Ekonomidirektör

Konrad Fredh
Controllerchef
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Månadsuppföljning 2018
Alingsås kommun,
september
21
2018.113 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 205 2018.113 KS

Månadsuppföljning 2018 Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 143 att anta den
politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt 1 fick kommunstyrelsen i uppdrag att
införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.
Kommunledningskontoret sammanställer uppföljningen till och med september för
nämnderna i denna skrivelse.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av nämndernas prognoser och underlag. Nämnderna
prognostiserar för bokslutsperioden ett samlat underskott om - 0,5 mnkr. Avvikelsen kan
ställas i relation till nämndernas totala budgetram på 2 128 mnkr, vilket visar på en marginell
avvikelse. Jämförs den samlade prognosen i september med prognosen i delårsbokslutet är
det en försämring om - 0,7 mnkr. Negativ budgetavvikelse återfinns i synnerhet inom vårdoch äldreomsorgsnämnden.
Vård- och äldreomsorgsnämndens negativa prognos förklaras av nämnden dels beroende på
ökat antal hemtjänsttimmar och dels av poster kopplade till funktionshinderverksamheten. Av
det prognosticerade underskottet hos nämnden om - 12,5 mnkr utgörs - 8,5 mnkr av
kostnader kopplade till funktionsstöd.
Kommunledningskontoret konstaterar att nämndernas prognoser generellt indikerar god
budgetföljsamhet. Det är enbart en av kommunens tio nämnder som prognosticerar ett större
underskott. Ytterligare en nämnd prognosticerar en mindre avvikelse, tre ett resultat i nivå
med budget och fem nämnder tror sig redovisa ett överskott vid årets slut.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Driftuppföljning för september och prognos om - 0,7 mnkr för kommunens nämnder
godkänns.
2. Vid prognosticerat underskott ska handlingsplan beslutas av nämnd och ställas till
kommunstyrelsen.
3. För septemberprognosen innefattar detta vård- och äldreomsorgsnämnden och tekniska
nämnden.
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Månådsuppföljning driftekönömi september 2018

Nämnd
Vård- och äldreomsorgsnämnden

Prognos
Prognos september delårsbokslut

Skillnad

-12,5

-12,5

0,0

Socialnämnden

2,0

2,0

0,0

Utbildningsnämnden

2,5

2,0

0,5

Barn- och ungdomsnämnden

0,0

0,0

0,0

Kultur- och fritidsnämnden

0,8

0,6

0,2

Miljöskyddsnämnden

0,0

0,0

0,0

Samhällsbyggnadsnämnden

0,0

0,0

0,0

Kommunstyrelsen

6,6

7,8

-1,2

Överförmyndarnämnden

0,5

0,5

0,0

Tekniska nämnden

-0,4

-0,2

-0,2

Totalt

-0,5

0,2

-0,7

Kommunledningskontorets övergripande analys
Kommunledningskontoret har i denna bilaga analyserat den skattefinansierade
verksamheten, nämnderna. Nämnderna prognostiserar för bokslutsperioden ett samlat
underskott om – 0,5 mnkr. Avvikelsen kan ställas i relation till nämndernas totala budgetram
på 2 128 mnkr, vilket visar på en marginell avvikelse. Jämförs den samlade prognosen i
september med prognosen i delårsbokslutet är det en försämring om – 0,7 mnkr.
Kommunstyrelsen prognosticerar den största försämringen (-1,2 mnkr) vilket förklaras av
beviljande av ej budgeterade bidrag och anlitande av seniora bygglovskonsulter.
Från och med 2018 har vård- och äldreomsorgsnämnden övertagit verksamheten för
funktionsstöd för personer under 65 år från socialnämnden. Flytten av verksamhet mellan
nämnderna grundar sig i antagen handlingsplan Effekt. Under årets första månader arbetade
de båda nämnderna med att verkställa flytten av verksamhet. I samband med vårbokslutet
särredovisas därav verksamheten för funktionsstöd från vård- och äldreomsorgsnämndens
övriga ansvarsområde som utgörs av äldreomsorg. Det innebar att nämndens prognos inte
inkluderade funktionshinderverksamheten. I delårsbokslutet samt i denna
septemberprognos inkluderas både äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten i
vård- och äldreomsorgsnämndens totala prognos, vilket förklarar differenserna när dessa
perioder jämförs.
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Kommunledningskontoret konstaterar att nämndernas prognoser generellt indikerar god
budgetföljsamhet. Det är enbart en av kommunens tio nämnder som prognosticerar ett
större underskott. Ytterligare en nämnd prognosticerar en mindre avvikelse, tre ett resultat i
nivå med budget och fem nämnder tror sig redovisa ett överskott vid årets slut.
Kommunledningskontoret ser att nämndernas goda budgetföljsamhet skapar bra
förutsättningar att gå in med inför 2019. Även nämndernas verksamheter visar goda
resultat. Övervägande majoriteter utav fullmäktiges uppdrag, mål och indikatorer visar
positiva resultat enligt nämndernas senaste prognoser.

Osäkerhetsfaktorer
Kommunledningskontoret noterade i samband med kommunens delårsbokslut en del
osäkerhetsfaktorer kopplat till nämndernas prognostisering gällande
funktionshinderverksamheten. I delårsbokslutet identifierades en möjlig resultatpåverkande
effekt enligt uppgifter från respektive förvaltning till mellan 6-8 mnkr. Vidare konstaterades
det i delårsbokslutet att ”Det är upp till varje nämnd att säkerställa efterlevnad av den för
nämnden beslutade flerårsstrategin och däri den budget som gäller. Rent praktiskt innebär
detta att nämnden ansvarar för de poster, både kostnader och intäkter, som finns i en
budget och att dessa har täckning samt kan verkställas. Visar det sig under budgetåret att
det inte är möjligt åligger det nämnden att vidta nödvänliga åtgärder för att nå en budget i
balans”.

Redogörelse av nämndernas underlag
Nedan redogörelser för respektive nämnd bygger på nämndernas beslutade
månadsuppföljningar.
Vård- och äldreomsorgsnämnden
Verksamhetsgren äldreomsorg redovisar ett överskott om + 2,5 mnkr till och med september.
Prognos per helår uppgår till ett underskott om - 4,0 mnkr, vilket är samma prognos som lämnades i
delårsbokslutet. Prognostiserat underskott hänförs främst till en ökning i antal hemtjänsttimmar hos
privata utförare.
Verksamhetsgren funktionsstöd redovisar ett underskott om – 3,0 mnkr till och med september.
Prognos per helår uppgår till ett underskott om – 8,5 mnkr. Att prognosen är sämre än resultatet
beror mestadels på säsongsvariationer för löneökningar och volymökningar under senare delen på
året. Större avvikelser hänför sig till minskad ersättning från försäkringskassan och att nya ärenden
tillkommit.
Den samlade prognosen uppgår till – 12,5 mnkr.
Den stora kostnadsskillnaden mellan åren förklaras av att funktionshinderverksamheten övergått
från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden.
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Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett underskott om 0,6 mnkr till och med september. Utfallet förklaras av
minskade intäkter, högre kostnader för inhyrd personal och ett överskott under
personalkostnaderna, vilka väger upp resultatet.
Jämförs delåret 2018 med delåret 2017 är resultatet ungefär + 24 mnkr bättre. Under 2017 hade
socialnämnden underskott inom främst flyktingverksamheten, våld i nära relationer och
funktionshinderverksamheten. Inför budgetår 2018 erhöll nämnden ett utökat kommunbidrag om
29,2 mnkr. Den stora kostnadsskillnaden mellan åren förklaras av att funktionshinderverksamheten
övergått från socialnämnden till vård- och äldreomsorgsnämnden.
Prognos per helår är ett överskott om + 2,0 mnkr där personalkostnaderna väntas avvika positivt om
ungefär + 10 mnkr till följd av vakanser och utebliven satsning inom arbetsmarknadsåtgärder. Lägre
intäkter väntas, främst från Migrationsverket och högre kostnader under köp av tjänster till följd av
vakanta tjänster. En positiv avvikelse redovisas även under lokalhyror.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om + 8,1 mnkr till och med september. Resultat per
september förklaras av en positiv semesterlöneskuld vilken kommer att planas ut under resterande
del av året.
Prognos per helår är ett positivt resultat om + 2,5 mnkr, vilket är 0,5 mnkr bättre än prognosen som
lämnades i delårsbokslutet. Effektiviseringar inom de administrativa processerna samt högre intäkter
från externa parter förklarar avvikelsen. I samband med vårbokslut erhöll nämnden 3,3 mnkr från
kommunens flyktingfond, nämnden ser att ungefär hälften kan återföras då externa medel erhållits
istället.
Barn- och ungdomsnämnden
Redovisar ett överskott om + 26,3 mnkr till och med september. Den främsta förklaringen till
överskottet är att semesterlöneskulden belastar resultatet positivt.
Prognos per helår är ett resultat i nivå med budget. Anledningen till att prognosen är sämre än
utfallet är effekten av semesterlöneskulden men även ett ökat antal elever som medför högre
kostnader.
Verksamheterna förskola och fritidshem prognosticerar underskott till följd av färre barn i kommunal
regi. Här är det främst personalkostnaderna som inte kunnat ställas om i samma omfattning som
antalet barn minskar. Dessutom minskar intäkterna från vårdnadshavare och ersättningen till
fristående verksamhet ökar.
Inom föreskoleklass väntas ett överskott då det är fler barn i kommunal regi och färre barn i
fristående verksamhet. Det finns också ett positivt interkommunalt inflöde av barn från andra
kommuner vilket ökar kommunens intäkter.
Även grundskolan väntas göra ett positivt resultat. Positivt interkommunalt inflöde ökar intäkterna
samtidigt som det totala antalet elever är något lägre än planerat.
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Kultur- och fritidsnämnden
Redovisar ett överskott om + 3,1 mnkr till och med september. Resultatet förklaras av en positivt
påverkande semesterlöneskuld och lägre kostnader under årets första nio månader.
Prognos per helår är ett positivt resultat om + 0,8 mnkr, vilket är en förbättring jämfört med
prognosen i delåret. Anledningen till att prognos per helår är lägre än utfall beror utöver
semesterlöneskulden på högre kostnader för Nolhaga Parkbad, fler evenemang och högre
bemanning under årets sista månader.
Miljöskyddsnämnden
Redovisar ett överskott om + 2,4 mnkr till och med september. Främsta anledningen är att
personalkostnaden avviker positivt.
Prognos per helår är ett resultat i nivå med budget. Anledningen till att prognosen är sämre än
utfallet är att vakanserna antas minska under hösten samt för ökade kostander för konsultjänster.
Samhällsbyggnadsnämnden
Redovisar ett överskott om + 0,6 mnkr till och med september. Den främsta anledningen till
överskottet är att semesterlöneskulden belastar resultatet positivt. Nämnden erhöll 2,4 mnkr i
innevarande årsbudget för att arbeta med plan och bygglovsprocessen. Av dessa medel har 2 mnkr
nyttjats, resterande medel har inte nyttjats då det varit svårt att rekrytera.
Prognosen per helår är fortsatt ett nollresultat med andledning av anordnandet av Nordisk
Trästadskonferensen som inte var budgeterad. Inom budgetposterna prognostiseras avvikelser på
grund av sjukdom och vakanser bland personalen. Detta medför, förutom att direkt påverka
personalkostnaden, att det indirekt påverkar intäkter för utförda tjänster och att planprojekt inte
genomförs i den omfattning som budgeterats.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets nio första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 12,2 mnkr. Resultatet är något sämre än det redovisade resultatet i
delårsbokslutet, vilket främst beror på att de anställda arbetat in mer semester och således påverkat
en minskad semesterlöneskuld.
Prognosen per helår uppgår till + 6,6 mnkr. I delårsbokslutet lämnades en prognos motsvarande + 7,8
mnkr. Den minskade prognosen förklaras av att kommunstyrelsen beviljat bidragsansökningar
motsvarande 0,9 mnkr samt kostnader för externa konsulter kopplat till bygglovshanteringen väntas
under resterande del av året.
Prognosen för kommunstyrelsen inkluderar inte den reglering av IT-verksamhetens överskott som
gjorts mot förvaltningarna motsvarande 3,8 mnkr per den sista oktober 2018. Exkluderas överskottet
inom IT-verksamheten uppgår kommunstyrelsens prognos till + 2,6 mnkr. I oktoberprognosen
kommer samtliga nämnder att inkludera regleringen.
Exploatering exklusive tomtförsäljning
Sida 4 av 5
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Bilaga 1
Prognos per helår är ett resultat i nivå med budget. Det är framförallt intäkter som väntas under
senare delen av året.
Överförmyndarnämnden
Redovisar ett överskott om + 0,4 mnkr till och med september.
Verksamhetens intäkter avviker positivt då ej budgeterade ersättningar från Migrationsverket
inkommit. Lägre kostnader för arvodering till uppdragstagare innebär lägre personalkostnader.
Nämnden har också under året haft en lägre grundbemanning än tidigare, vilket påverkar
kostnadsbilden positivt.
Prognosen per helår är ett positivt resultat om + 0,5 mnkr.
Teknisk förvaltning
Redovisar ett överskott om + 1,1 mnkr till och med september. Det positiva resultatet förklaras av att
intäkterna varit högre under sommaren jämfört med en rakt periodiserad budget. Jämfört med 2017
har kostnaderna ökat vilket främst beror på att tekniska nämnden har tagit över ansvaret för
kollektivtrafiken från kommunstyrelsen samt att vinterväghållningens kostnader för året har ökat.
Det prognostiserat resultat per helår är ett underskott om - 0,4 mnkr och förklaras främst av högre
kostnader för vinterväghållning till följd av en relativt lång och snörik vinter. Prognosen är -0,2

mnkr sämre än prognosen som lämnades i delårsbokslutet.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 206 2018.437 KS

Återkoppling av uppdrag - en jämlik skola där alla lyckas
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 3 maj 2018, § 103 att bevilja motionen ”En jämlik skola
där alla lyckas”. I och med att motionen bifölls gavs följande uppdrag:
Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med
kommunstyrelsen ta fram en rapport med analyser kring orsakerna bakom de ojämlika
resultaten i skolan.
Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden får i uppdrag att i samråd med
kommunstyrelsen ta fram ett förslag på åtgärdprogram för en jämlik skola där alla lyckas.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har samordnat arbetet med uppdragen eftersom nämnderna
uppdrogs att i samråd med kommunstyrelsen ta fram rapport, analyser och åtgärdsprogram.
Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har tagit fram underlag som remissvar
både till motionen En jämlik skola där alla lyckas (dnr 2017.399 KS) och till motionen
Kunskap i ett globaliserat informationssamhälle (dnr 2018.214 KS). Båda motionerna berör
områden som förvaltningarna arbetar med kontinuerligt.
Regeringen har i augusti i år beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat,
förbättrad kvalitet i undervisningen samt en ökad likvärdighet i det svenska skolväsendet.
Målsättningarna har tagits fram utifrån Skolkommissionens förslag. De nationella
målsättningarna bör vara utgångspunkt för samtliga huvudmän inom skolväsendet i det
systematiska arbetet med att förbättra och utveckla den svenska skolan. Det pågår nu ett
arbete med att utveckla och förankra delmål till de nationella målen. Delmålen ska vara
redovisade senast den 15 december 2018 till regeringen.
De nationella målsättningarna medför att det systematiska kvalitetsarbetet i kommunerna
kommer att behöva revideras. Målsättningarna kommer påverka bland annat uppdrag och
åtaganden i kommande flerårsstrategier i Alingsås kommun. För att kunna arbeta långsiktigt
och likvärdigt i enlighet med regeringens beslut är det barn- och ungdomsförvaltningens,
utbildningsförvaltningens och kommunledningskontorets bedömning att uppdraget med att ta
fram en rapport och ett åtgärdsprogram bör avvakta delmålen i de nationella
målsättningarna. Rapport, analys och åtgärdsprogram kan då ta sitt avstamp i delmålen och
blir på så sätt lättare att arbeta med och följa upp över tid. Arbetet med uppdragen i motionen
En jämlik skola där alla lyckas kan då påbörjas först i början av januari 2019.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

Beslut
AU § 206, forts 2018.437 KS
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Rapport med analyser kring orsaker bakom de ojämlika skolresultaten och ett
åtgärdsprogram för en jämlik skola där alla lyckas kommer att redovisas under 2019.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 207 2018.672 KS

Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 31 oktober 2018 i samband med
kommunens delårsbokslut att kommunens nämnder ges i uppdrag att omgående besluta om
handlingsplaner med syfte att påbörja omställningsarbetet för att efterleva de av fullmäktige
beslutade ramarna 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:
I kommunens delårsbokslut analyseras kommunens ekonomiska ställning. Det konstateras
att nämndernas prognoser generellt indikerar god budgetföljsamhet. Det är enbart en av
kommunens tio nämnder som prognostiserar ett större underskott. Samtidigt står den
skattefinansierade verksamheten inför stora utmaningar.
I delårsbokslutet framförs äskanden från nämnderna om ca 140 mnkr 2019 (utöver redan
beslutad uppräkning). I analysen till delårsbokslutet finns att läsa att det ekonomiskt rör sig
om sådan omfattning att det inte är möjligt att tillgodose framförda äskanden utan
intäktsökningar. Med denna bakgrund gjordes bedömningen att framförda behov om ca 140
mnkr 2019 ska följas av att nämnderna ges i uppdrag att omgående ta beslut om
handlingsplaner. Handlingsplanernas syfte ska vara att efterleva de av fullmäktige beslutade
ramarna. Verksamheterna behöver redan innevarande år påbörja omställningen.
Kommunstyrelsen framförde ett samlat äskande om 10 mnkr 2019, där 8,5 mnkr avsåg
kommunövergripande kvalitetsförbättringar i form av:
Heltidsresa. 5,0 mnkr.
Förmånsportal. 2,5 mnkr.
Jämställda löner. 1,0 mnkr.
Dessa kommunövergripande kvalitetsförbättringar ställdes till budgetberedningen att fritt
prioritera inom. Av kommunstyrelsens delår (där äskandet sker) framgår att verksamheten på
kort sikt inte ges några direkta konsekvenser om medel inte tilldelas, även om det på lång
sikt ökar kommunens attraktionskraft som arbetsgivare. Ovanstående poster bortprioriteras i
denna handlingsplan.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

AU § 207, forts 2018.672 KS
Återstående äskande avsåg:
Ny politisk organisation, utökat antal förvaltningschefer. 1,5 mnkr.
Kommunfullmäktige har under 2018 beslutat om ny politisk organisation inför nästa
mandatperiod. Detta medför att antalet förvaltningschefer utökas med ytterligare en.
Kommunstyrelsens lönekostnad utökas med motsvarande. Denna tjänst är tillsatt och
kommer fortsatt att verkställas. För att hantera den ökade kostnaden, utan att medel tillförs,
ser kommunledningskontoret att följande åtgärder behöver vidtas:
Vakant tjänst 1 ersätts ej.
Vakant tjänst 2 ersätts ej.
Kommunledningskontoret har under 2018 haft en personalomsättning där nya tjänster inte
tillsatts i samma takt som tjänster avslutats. Detta har medfört att det finns ett antal vakanta
tjänster. Genom att minska grundbemanningen med två tjänster kan en ny förvaltningschef
täckas inom ram. Vilket skulle påverka kommunledningskontorets möjligheter att fullfölja sitt
uppdrag effektivt.
I sammanhanget bör nämnas att det sedan tidigare skett relativt stora nedskärningar av
kommunstyrelsens budget, vilket förhandleder att ett arbete kring att hantera detta pågår.
Sammantaget kommer, om besparingen kvarstår och förvaltningschef ska täckas inom ram,
kommunstyrelsens grundbemanning att minska med ett flertal tjänster.
Kommunledningskontoret fortsätter arbetet med att anpassa kontoret efter givna
förutsättningar.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Handlingsplan för att efterleva de av fullmäktige beslutade ramarna 2019 godkänns.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 208 2018.332 KS

Sammanslagning av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen för beslut.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2018-11-07
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2018.332 KS

Sammanslagning av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns
vattenråd
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2017, § 59, att miljöskyddsnämnden skall
samordna och driva kommunens arbete med vattenvårdsfrågor i enlighet med EU:s
vattendirektiv. Miljöskyddsnämndens reglemente 3 § kompletteras med detta.
Kommunfullmäktige beslutade även att Alingsås kommuns arbete med AntenMjörnkommittén fortgår till dess att ett väl fungerande vattenvårdsarbete är etablerat i
Säveåns vattenråd. Vidare beslutade kommunfullmäktige att en ökad samverkan ska
eftersträvas inom Säveåns vattenråd, men också med andra externa aktörer som krävs för
en god resultatuppfyllelse i arbetet med vattenfrågorna.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2017, § 47, att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att initiera dialog med övriga medlemskommuner inom Säveåns vattenråd i syfte att
öka samverkan.
En arbetsgrupp med förtroendevalda och tjänstemän har tillsatts för att diskutera hur
sammanslagningen av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd skulle kunna
genomföras. Arbetsgruppen ansåg att ett fungerande och effektivt vattenrådsarbete inom
Säveåns vattenråd kunde uppnås genom att en budget avsätts utöver det årliga
samverkansbidraget som vattenrådet från Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt.
Förslaget är att kommunerna inom Säveåns avrinningsområde årligen finansierar
vattenrådets verksamhet med två kronor per invånare inom avrinningsområdet.
En ny arbetsordning för Säveåns vattenråd har därför utarbetats för att inkludera
sammanslagningen och den nya budgeten för Säveåns vattenråd. Efter beslut om
finansiering från samtliga kommuner kommer arbetsordningen att beslutas av Säveåns
vattenråd.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret anser att föreslagen sammanslagning av Anten-Mjörnkommittén
och Säveåns vattenråd ligger i linje med tidigare beslut i kommunfullmäktige och i
kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret anser vidare att det är kommunstyrelsen som ska finansiera
Säveåns vattenråd då kommunstyrelsen enligt sitt reglemente har det övergripande ansvaret
för bland annat planering och användning av mark och vatten samt utveckling av strategiskt
viktiga områden och även det övergripande strategiska ansvaret för miljö- och klimatarbete.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner den bifogade
arbetsordningen för Säveåns vattenråd. Arbetsordningen tydliggör bland annat ändamålet,
uppgifterna och finansieringen av Säveåns vattenråd. I arbetsordningen framgår att från och
med den 1 januari 2019 ingår det arbete som tidigare bedrevs av Anten-Mjörnkommittén i
vattenrådets verksamhet.
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Den föreslagna sammanslagningen av Anten-Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd
innebär, i linje med kommunfullmäktiges tidigare beslut, att Alingsås kommuns arbete med
Anten-Mjörnkommittén nu kan avslutas. Kommunledningskontoret föreslår därför att Alingsås
kommuns arbete med Anten-Mjörnkommittén avslutas den 1 januari 2019 då denna slås
samman med Säveåns vattenråd.
Ekonomisk bedömning
Förslaget är att kommunerna inom Säveåns avrinningsområde årligen ska finansiera
vattenrådets verksamhet med två kronor per invånare inom avrinningsområdet. För Alingsås
del motsvarar detta ungefär 80 tkr årligen. Det finns ingen avsatt budget för detta hos
kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret gör dock bedömningen att detta kan hanteras
inom tilldelad ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att årligen finansiera Säveåns vattenråd med två kronor per
invånare inom Säveåns avrinningsområde. Finansiering ska ske inom kommunstyrelsens
tilldelade ram.
Kommunstyrelsen godkänner arbetsordning för Säveåns vattenråd.
Alingsås kommuns arbete med Anten-Mjörnkommittén avslutas den 1 januari 2019.

Beslutet ska skickas till
Miljöskyddsnämnden och Säveåns vattenråd

Susanne Wirdemo
Ekonomidirektör

Simon Lindau
Finansansvarig
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Samråd - Detaljplan för
Alingsås, skola vid
Säterigatan
25
2018.632 KS

Page 224 of 288

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 209 2018.632 KS

Samråd - Detaljplan för Alingsås, skola vid Säterigatan
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 24 september 2018 § 149 att ”detaljplan för Alingsås,
Skola vid Säterigatan” går ut på samråd under perioden den 11 oktober till 31 oktober 2018.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra om- och tillbyggnation av befintliga lokaler på
Noltorpsskolan och ersätta tillfälliga paviljonger för att klara ökat antal elever. Planen ska
också möjliggöra byggnation av en ny idrottshall för skolan och säkra en gångstig för
allmänhetens tillgänglighet till Mjörn.
Detaljplanen stämmer överens med översiktsplanen.
Detaljplaneprocessen sker genom standardförfarande.
Kommunledningskontoret är representerat i plangruppen som varit med och utformat
detaljplaneförslaget.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret ser positivt på planförslaget då det syftar till att klara av kommande
behov av skolplatser.
Kommunen arrenderar idag ut en del av planområdet. Detta avtal behöver justeras i
samband med att detaljplanen vinner laga kraft.
Ett exploateringsavtal ska vara undertecknat innan detaljplanen antas. Avtalet ska reglera
marköverlåtelse och de kostnader som uppstår i samband med genomförandet.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget samrådsyttrande.
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2018-09-24

§ 149 2017.168 SBN

Detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan)
Ärendebeskrivning
Ett förslag till rubricerad detaljplan bör gå ut på samråd. Syftet med planen är att ge möjlighet
för om- och tillbyggnad av befintliga utbildningslokaler för skola och för att ersätta tillfälliga
paviljonger och klara ökat antal elever. Noltorpsskolan består idag av tre större
huvudbyggnader i en höjd motsvarande en våning. Planförslaget medför att merparten av
bebyggelsen tillåts i en höjd motsvarande två våningar. Syftet är också att möjliggöra för
byggnation av en ny idrottshall och samtidigt säkra allmänhetens tillgång till Mjörn genom ett
grönstråk.

Beredning
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att Detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan
(Noltorpsskolan) kan gå ut på samråd.
Planläggning sker med standardförfarande och beslut om samråd avgörs av
Samhällsbyggnadsnämnden.
Planförslaget innebär en om- och tillbyggnad av utbildningslokaler och byggnation av ny
idrottshall.
För att skapa en trafiksäker miljö vid Noltorpsskolan kommer en ny busshållplats med
väderskydd att uppföras och gång- och cykelbanan och parkeringen norr om skolan att
byggas om. Inom parkeringen ordnas avsläppningsparkeringsplatser som kan nyttjas vid
hämtning och lämning av elever.
För att bereda plats för ny idrottshall och tillskapa tillräckligt stor skolgård (friyta) behöver
skolfastigheten utökas i söder och mark som idag är allmän plats (park) kommer att övergå
till kvartersmark (skola). Området är en värdefull natur- och rekreationsmiljö och här finns en
stig som leder till Mjörn. Även delar av mark som används för idrott- och rekreationsändamål
behöver övergå till skolfastigheten. Inom detta markområde finns tre fotbollsplaner
(Noltorpsvallen) som nyttjas av föreningslivet och Noltorpsskolan.
För att inte begränsa allmänhetens tillgänglighet till Mjörn förläggs grönstråket söder om den
nya fastighetsgränsen för skolfastigheten. En körbar naturstig anordnas för att Noltorpsvallen
ska kunna underhållas på ett ändamålsenligt sätt.
Inom den västra delen av skolfastigheten finns värdefulla träd som skyddas i detaljplanen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2018-09-17, § 124.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan
(Noltorpsskolan) kan gå ut på samråd.
Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2018-09-24

Expedieras till
Plan- och bygglovsavdelningen
Beslutsunderlag
 Förslag till samhällsbyggnadsnämnden - Detaljplan för Alingsås, Skola vid
Säterigatan (Noltorpsskolan)
 Planbeskrivning, Detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan)
 Plankarta, Detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan 1)
 Illustrationskarta, Detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan 1)
 Översiktskarta, Detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan 1)
 Ärendeblad Detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan), pp
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Kallelse till plansamråd

Samhällsbyggnadsnämnden har 2018-09-24,§149 beslutat om att gå ut på samråd med
följande förslag:

Detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan
(Noltorpsskolan 1 och del av Noltorp 1:6)

Planområdet ligger i Noltorp, ca 1,5 km nordväst om Alingsås stadskärna. Syftet med planen
är att ge möjlighet för om- och tillbyggnad av befintliga utbildningslokaler för skola och för att
ersätta tillfälliga paviljonger och klara ökat antal elever. Syftet är också att möjliggöra för
byggnation av ny idrottshall och samtidigt säkra allmänhetens tillgänglighet till Mjörn genom
ett grönstråk.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. Kommunen bedömer att förslaget inte
ger en betydande miljöpåverkan. Planläggningen sker enligt Plan- och bygglagens 5:e
kapitel.

1. Samråd.

Vi vill nu ha synpunkter på förslaget!

Samrådshandlingarna består av Plan- och illustrationskarta samt Planbeskrivning. Under
tiden 11 oktober till 31 oktober 2018 finns de tillgängliga på följande platser:
•Kommunens webbplats www.alingsas.se (välj Bygga, bo och miljö – under det översta fotot
finns sedan symbolen Detaljplanering att klicka på).
•Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås (öppet mån-fre kl 8-17).
Ett SAMRÅDSMÖTE i form av ”öppet hus” ordnas den 17 oktober 2018 kl. 18.00- 20.00 i
matsalen på Noltorpsskolan, Säterigatan 69, Alingsås.
Synpunkter önskas i första hand via e-post, i andra hand skriftligt till adresser enligt nedan.
Synpunkter ska vara samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast 31 oktober 2018.
Handläggare: Sara Ekelund, planarkitekt, tfn 0322-61 63 47, sara.ekelund@alingsas.se
2. Granskning
När samrådet är klart kan vissa redigeringar ske, och kommunen kommer i en underrättelse
att informera om planförslaget samt hålla det tillgängligt för granskning. Granskningstiden är
minst två veckor och då finns det också tillfälle att inkomma med synpunkter. Samtliga
skriftliga synpunkter sammanställs i ett Granskningsutlåtande.
3. Antagande
Efter eventuella revideringar förs planen till samhällsbyggnadsnämnden för antagande.
Sara Ekelund, planarkitekt, tfn 0322-61 63 47, sara.ekelund@alingsas.se
Alingsås den 11 oktober 2018
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Alingsås kommun, samhällsbyggnad
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 62 60
samhallsbyggnad@alingsas.se
www.alingsas.se
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Sara Ekelund, tfn 0322-616347

Dnr 2017.168.SBN
Samrådshandling

Detaljplan för Alingsås, Skola vid Säterigatan (Noltorpsskolan 1 och del av Noltorp 1:6)

Planbeskrivning 2018-09-24
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1. Inledning
Syfte

Syftet med planen är att ge möjlighet för om- och tillbyggnad av befintliga
utbildningslokaler för skola och för att ersätta tillfälliga paviljonger och
klara ökat antal elever. Syftet är också att möjliggöra för byggnation av
en ny idrottshall och samtidigt säkra allmänhetens tillgänglighet till Mjörn
genom ett grönstråk.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen bifogas en planbeskrivning och en illustrationskarta.
Dessa har ingen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen
och vara vägledande vid tolkningen av den.
Efter att samråd har skett och planförslaget varit tillgängligt för granskning upprättas också ett granskningsutlåtande med samtliga skriftliga
synpunkter på förslaget. En övrig handling är en fastighetsförteckning.

Läge och areal

Markägare

Planområdet ligger i Noltorp, ca 1,5 km nordväst om Alingsås
stadskärna. I söder och i väster angränsar planområdet till ett
naturområde med naturstig som leder bort till Mjörn. I söder angränsar
området också till tre fotbollsplaner (Noltorpsvallen), i norr till gång- och
cykelväg i väst-östlig riktning, bostäder och en större parkeringsplats och
i öster till verksamheter som äldreboende, kyrka, vårdcentral, förskola
m.m.
Öster om Noltorpsskolan går Klämmavägen, en frekvent använd gångoch cykelväg. Planområdet är ca 2,5 ha.
Noltorpsskolan ligger inom fastigheten Noltorpsskolan 1 och ägs av Fabs
AB. Planområdets norra och södra del omfattas av fastigheten Noltorp
1:6 och ägs av Alingsås kommun. Kommunen arrenderar ut delar av
Noltorp 1:6 för idrott- och rekreationsändamål.
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Planområdet

2. Tidigare ställningstaganden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-05-14 om planprioriteringslista för samtliga planer som pågår och som ska påbörjas. Uppdraget att
upprätta denna detaljplan ingår i prioriteringslistan.

Detaljplaner

För området gäller följande detaljplaner fastställda som stadsplaner (med
fastställelsedatum inom parentes):


A 423 (1974-04-29) Förslag till ändring och utvidgning av
stadsplanen samt upphävande av delar av detaljplaner för
Alingsås (Västra Noltorp). Detaljplanen medger användningen;
Park, Område för allmänt ändamål och Område för rekreationsoch fritidsändamål inom de delar som nu ersätts med ny
detaljplan.
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A471 (1986-02-07) Förslag till ändring av stadsplanen för
Alingsås (södra Noltorp). Detaljplanen medger användningen
Park och Område för rekreations- och fritidsändamål inom de
delar som nu ersätts med ny detaljplan.

För området gäller också följande detaljplaner (med lagakraftdatum inom
parentes):


DP 32 Detaljplan för Alingsås, del av Noltorp 1:11 m.m. (laga
kraftdatum: 1992-12-09). Detaljplanen medger användningen
Uppsamlings gata och Gc-väg inom de delar som nu ersätts med
ny detaljplan.

Genomförandetiden har gått ut för ovanstående planer. Den nya
detaljplanen ersätter de äldre planerna i berörda delar.

Gällande detaljplaner inom planområdet.

Vision 2019

Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all
planering. Bl.a. anges att ”Alingsås har en central roll i Västsveriges
utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
Alingsås har 42000 invånare år 2019”.

Kommunens flerårsstrategi 2018

Sedan kommunens nya styrmodell började gälla (år 2012) tar kommunen
fram dokumentet Flerårsstrategi som omfattar budget samt mål för
kommunens styrning. I Flerårsstrategin presenteras prioriterade mål som
är övergripande och omfattar hela kommunen. Till de prioriterade målen
kopplas indikatorer som är styrande för att nå de politiska ambitionerna.
De mål som berör detaljplaneringen är:
I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter
I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt
I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling
I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning
(bl.a. ska total energianvändning per invånare minska)
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Alingsås miljömål

Kommunen har också antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. De är
grupperade i de tre huvudområdena Rik natur, Friskt vatten och Det goda
samhället. Inom det sistnämnda området är det främst följande nationella
miljökvalitetsmål som är aktuella för detaljplaneringen: Begränsad
klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Frisk luft.
Ett annat mål är att energianvändningen per invånare och utsläppen av
växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska
öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög
energieffektivitet. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås
energiplan 2012-2013”.

Översiktsplanen

I den kommuntäckande översiktsplanen har avvägningar gjorts mellan de
motstående allmänna intressena att bevara naturvärden och rekreationsområden samt att exploatera mark som är lämplig för bebyggelse.
I fördjupningen av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen 2008-0326) har området beteckningen ”verksamheter” och ”värdefull natur, kultur och rekreationsmiljö”. Planförslaget överensstämmer med
översiktsplanen.

3. Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur
Mark och vegetation

Söder om Noltorpsskolan finns ett mindre naturområde (grönstråk) med
en naturstig som leder ner till Mjörn och en mindre grusplan som
används av skolan. I fördjupningen av översiktsplanen pekas området
söder om Noltorpsskolan ut som ”värdefull natur-, kultur- och
rekreationsmiljö” som bör skyddas. Detta innebär att markområdet är
värdefullt för närrekreationen, kan ha höga natur- och kulturvärden och
medverka till en värdefull landskapsbild.
Fabs AB kommer att köpa en del av denna mark och fastigheten
Noltorpsskolan 1 kommer att utökas för att inrymma en idrottshall.
Grönstråket och naturstigen dras om och området planläggs som Natur i
plankartan. Söder om naturstigen finns tre fotbollsplaner (Noltorpsvallen)
vilka används av föreningslivet och skolan.
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Naturstig mot Mjörn och Noltorpsskolan (till höger i bild).

Söder om naturstigen ligger en mindre grusplan och tre fotbollsplaner
(Noltorpsvallen).

Värdefulla träd
Väster om planområdet finns ett närskogsområde vilket används frekvent
av boende i Noltorp. Den västra delen av skolgården och
närskogsområdet pekas ut i fördjupningen av översiktsplanen som
”värdefull natur-, kultur- och rekreationsmiljö”.
Marken i denna del är mer kuperad än övriga delar inom planområdet
och här finns värdefulla träd, däribland äldre ekar. Träd som står inom
denna del av planområdet skyddas med planbestämmelse i plankartan.
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Träd i planområdets västra del.

Utefter planområdets östra del finns en träddunge (Björk) längs
Klämmavägen som utgör en buffertzon mellan skolan och gång-och
cykelvägen. Planbestämmelse finns i plankartan som innebär att marklov
krävs för åtgärder som påverkar träden och deras rotsystem.

Träddunge (Björk) vid planområdets östra del vid Klämmavägen.

Trädplan

Tekniska nämnden har år 2012 antagit ”Trädplan för Alingsås kommun”.
Trädplanen kan ses som en arbetsplan för renovering, bevarande och
utveckling av stadens trädbestånd. Vid nedtagande av enstaka träd ska
principen ”ett träd ner -tre nya upp” tillämpas. Till följd av utbyggnaden av
skolan kommer enstaka träd som idag står på skolfastigheten och
kommunal mark att behöva ersättas.
Även enstaka träd kan komma att behöva ersättas inom parkeringen norr
om Noltorpsskolan till följd av att parkeringen behöver byggas om. Nya
träd ska planteras i närheten, väl synliga från den plats där de träd som
behöver tas ner, står idag.
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Naturreservat

Delar av stranden vid Mjörn omfattas av Nolhagavikens naturreservat.
Området ligger ca 300 m från planområdet. Ca 150 m söder om
planområdet finns Nolhaga berg, vilket också är naturreservat.

Jordarter och risk för
skred

Enligt SGU:s jordartskarta består marken inom planområdet
huvudsakligen av lera.
En översiktlig stabilitetskartering i Alingsås kommun har utförts av Sweco
VBB 2004. Planområdet finns inom stabilitetszon 2, vilket innebär att det
inte finns några förutsättningar för initiala skred eller ras, men att zonen
kan komma att beröras av skred eller ras som initieras inom
angränsande zon 1.
Största delen av planområdet ligger på mellan +69 och + 69,5 m ö.h. I
den västra delen är marken mer kuperad och här finns höjdskillnader på
mellan +69 m till + 73 m ö.h. I den östra delen av planområdet mot
Klämmavägen finns en svacka där marken som lägst är +67 m ö.h.
Höjdnivåer är angivna i höjdsystemet RH2000.
En geoteknisk utredning har utförts av Sigma civil, daterad 2018-06-18.
Syftet med utredningen är att klargöra de geo- och miljötekniska
förutsättningarna inför detaljplan för den planerade utbyggnationen.
Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk
Kategori 2 (GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK2).
I utredningen framgår det att förutsättningarna för
grundläggningsrekommendationerna baseras på föreslagen utbyggnad
med lättare huskonstruktion om maximalt två våningar i byggnadshöjd
samt idrottshall om ca.13 meters byggnadshöjd. För större laster
alternativt högre byggnadshöjder rekommenderas en omvärdering av
eventuellt behov av förstärkt grundläggning.
Grundläggning
Grundläggning föreslås att utföras med platta på mark, alternativt plintar
vid större punktlaster. All organisk samt tjälfarlig jord skall schaktas bort
ner till tjälfritt djup innan grundläggning utföres. Grundläggningen skall
ske på icke tjälfarligt material och schaktbotten skall packas så att bärigheten och den dimensionerande bärförmågan uppfylls enligt EN 1997-1
kapitel 6, Plattgrundläggning.
All organisk jord ska bortschaktas under byggnad och hårdgjorda ytor.
Ett dränerande och kapillärbrytande lager skall utläggas under och runt
blivande byggnader och ett materialskiljande lager skall installeras mellan samtliga tillförda massor och den naturliga jorden. Grundläggning av
byggnadens stomme kan ske med plattor eller plintar. På grund av varierande lerdjup bör samtliga större grundplattor grundläggas mitt- och kantförstyvat. Förstärkningarna bör då läggas parallellt med ökningen av lerdjupet (ca.västligt-östligt). Området innehåller tjälfarliga jordar och ledningar rekommenderas därför att grundläggas på frostfritt djup, alternativt
frostskyddsisoleras.
Schakt
Då befintligt material innehåller siltigt material kan schaktning försvåras
av dess flytbenägenhet i vattenmättat tillstånd, vilket kan leda till ytuppmjukning och utflytning vid t.ex. regn. Schakter som ska stå öppna längre
tid bör skyddas mot erosion. Vid djupare schaktning vintertid bör schaktbotten frostskyddas för att förhindra överhängande frusen jord. Vid tillfälliga schakter grundare än 1,5 m kan schaktslänter utföras utan restrikt8Page 236 of 288

ioner om entreprenören vidtar åtgärder för att undvika brott i schaktgropen.
Vid schakter i fyllnadsjorden till mellan 1,5 och 2,5 meters djup kan släntlutning förutsättas ställas enligt 1:2 utan föregående stabilitetskontroll.
Schakter i lerlagret till mellan 1,5 och 3 meter kan utföras med släntlutning 1:1 utan föregående stabilitetskontroll. Detta kräver dock att släntkrön ej belastas och att entreprenören bedömer släntlutningen ur arbetsmiljösäkerhetssynpunkt utifrån Svensk Byggtjänst och SGI:s
skrift ”Schakta säkert”.
Alternativt kan schakter som utföres grundare än 3 m utföras inom avstyvad spont alternativt schaktsläde. Samtliga schakter djupare än 3 m
samt permanenta slänter skall föregås av en kontrollberäkning för att
säkerställa fullgod stabilitet. Om brantare släntlutningar efterfrågas kan
provgropar utföras. Provgroparna skall utföras i likvärdiga förhållanden
avseende både storlek, jordart, belastning, väder och tid. Grundvattnet
skall vara avsänkt minst 0,5 m under schaktbotten under hela schaktarbetet.
I gränsen mellan fyllnadsjord och naturlig lera kan ytligt grundvatten
strömma, vilket kan leda till att länshållning i schakten krävs samt att
erosionsskydd erfordras. Terrassen skall utformas så att vatten avleds
och att stående vatten undviks. Samtliga schaktbottnar skall hållas torra.
För att undvika underminering av befintlig byggnad bör schaktning intill
denna ej utföras djupare än underkant för befintlig grundplatta. Vid djupare schakter i närhet av den befintliga byggnaden bör dessa begränsas
till ett djup motsvarande en lastspridning på 1:1 från 0,5 meter utanför
underkant befintlig grundplatta. Schakten bör då även utföras etappvis
om både korta och små etapper.
Fyllning
I det fall packning ska utföras intill befintlig byggnad rekommenderas att
denna besiktigas med avseende på eventuella befintliga sprickor samt
att maximalt tillåtna vibrationer under byggnadstiden bestäms. Det rekommenderas även att den befintliga byggnaden kontrolleras kontinuerligt med avseende på rörelser och vibrationer. För att undvika materialvandring skall ett materialavskiljande lager läggas under all fyllnadsjord.
Stabilitet
Eftersom marken i området är relativt plan, grundläggningsnivåerna och
jordegenskaperna gynnsamma, bedöms totalstabiliteten för planerad
anläggning inom aktuellt område vara tillfredställande. Vibrationsalstrande aktiviteter samt erosion, speciellt i kombination med vatten, bör dock
beaktas då jordlagren inom området innehåller silthaltiga jordar.
Sättningar
Förutsättningarna anses som relativt goda inom området och inga större
sättningar bedöms uppstå. Däremot kan mindre sättningar förväntas
uppstå på grund av att lera påträffats i befintliga jordlager. För att undvika skador i anslutningen mellan befintlig och ny byggnad rekommenderas att tillkommande konstruktion utföres separat och ansluts till befintlig
genom dilatationsfog eller likvärdig icke-lastöverförande metod
En översiktlig sättningsanalys har utförts. Beräkningen visar att en utbredd last om 20 kPa, motsvarande ca.1 meter uppfyllnad eller en byggnad om 2 våningar, efter lång tid ger upphov till ca. 2 mm sättning per
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meter lera. I beräkningen har hänsyn ej tagits till lastfördelning mot djupet, krypning eller brukstid, vilket kan betraktas som en extra säkerhet.
Vidare har en översiktlig beräkning utförts för en punktlast om 600 kN
fördelat över en styv 2x2- plintfot (150 kPa). Beräkningen visar att sättningar på ca 25 mm kan förväntas. Vid beräkning har lerdjupet förutsatts
vara 10 meter, ingen krypning och lång brukstid. Lastfördelning mot djupet har beaktats. Sättningarna kan minskas genom justering av plintfotens storlek. Nya, mer ingående, sättningsberäkningar krävs i projekteringsskedet.
Geohydrologi
Det bedöms att området utgörs av två separata grundvattenytor, ett i den
ovanliggande fyllnadsjorden och ett i det strömningsförande lager som
påträffats på ca 10 till 13 meters djup. I gränsen mellan fyllnadsjord och
naturlig lera kan ytligt grundvatten strömma.
En planbestämmelse reglerar att geotekniskt projekteringsunderlag, daterat 2018-06-18 ska beaktas och att en mer detaljerad geoteknisk utredning, där bl.a. detaljerade sättningsberäkningar ingår, ska tas fram i
samband med bygglov.
Markföroreningar

Noltorpsskolan uppfördes ursprungligen år 1974. Innan dess bestod
området av åkermark. En miljöteknisk markundersökning har utförts av
Sigma Civil, daterad 2018-05-18.
Analysresultat
Enligt utredningen har kobolt påträffats inom planområdet på 2,0 -2,5
meters djup. Halterna av kobolt överskrider riktvärdet för känslig
markanvändning (KM) men då halterna sannolikt är begränsade till leran
som är naturligt förekommande i området och risken för upptag i växter
bedöms som liten rekommenderas att området även fortsättningsvis kan
användas för skolverksamhet. Ingen ytterligare åtgärd bedöms
nödvändig.
Vid omfattande djupschaktning ska dock samråd ske med
Miljöskyddskontoret angående omhändertagande av schaktmassor.
Enligt utredningen ligger övriga analysresultat under riktvärdet för känslig
markanvändning (KM).
Om andra föroreningar påträffas ska, enligt Miljöbalken, Miljöskyddsnämnden underrättas om den påträffade föroreningen. Innan
avhjälpandeåtgärder vidtas ska åtgärderna anmälas till Miljöskyddsnämnden i god tid innan planerad åtgärd.

Risk för översvämning
eller erosion

Dämningsproblematik från kommunens dagvattensystem vid kraftiga
regn visar sig lokalt på fastigheten vid entrén vid hus A. Enligt
dagvattenutredningen gjord av VVS miljö i Göteborg AB, daterad 2018‐
06‐13 så kommer en dagvattenbrunn anordnas i lågpunkten. Brunnen
förses med breddningsutlopp vilket avleds till ny pumpstation som
avleder dagvattnet till högre nivå. Allt dräneringsvatten från hus A
kopplas till ny pumpstation. I övrigt föreligger ingen risk för översvämning
eller erosion inom planområdet.

Radon

Radon är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon
finns i marken i stora delar av Sverige och kan tränga in i byggnader
genom otätheter i grunden eller källaren.
Planområdet utgörs i huvudsak av lera med lågriskområde för radon (se
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grönt område i kartan). En del av planområdets västra del utgörs av
normalriskområde för radon (gult område). I detta område saknas idag
byggrätt. En av de nya tillbyggnaderna (utbildningslokal) kommer dock
att till en mindre del placeras inom normalriskområdet.

Grönt område (lågriskområde), gult område (normalriskområde).

Skola inom lågriskområde kan normalt utföras utan särskilda
skyddsåtgärder utan att högsta tillåtna radonhalt kommer att överskridas
i byggnaden.
Skola inom normalriskområde ska dock normalt utföras med
radonskyddande konstruktion, alternativt ska motsvarande åtgärder
vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i
byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje
byggplats och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som
ska bygga.
Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande.
Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etc härrör. Frågan om radonmätning på
schaktbotten tas upp på det tekniska samrådet.
Följande mål finns med i Alingsås miljömål 2011-2019: Det goda
samhället.
”Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö också ur
ett ekologiskt perspektiv, både utomhus och inomhus. (samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, Alingsåshem, Fabs)”
Detaljerade mål inom målområdet ”det goda samhället”
”Radonhalten i kommunägda bostäder och lokaler ska inte överskrida
gällande riktvärden.”
Fornlämningar/kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid
grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).
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Riksintressen
Riksintresse – naturvård

Natura 2000

Sjön Mjörn ligger ca 350 m väster om planområdet och är av riksintresse
för naturvård. Föreslagen detaljplan bedöms inte skada riksintresset.
Ett Natura 2000-område som omfattar Nolhagaviken och ett alkärr finns
på ett avstånd av ca 300 m avstånd från planområdet. Enligt 7 kap 28a §
miljöbalken krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000område.
Åtgärderna som detaljplanen medför bedöms inte påverka Natura 2000området på ett betydande sätt. Tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken
bör därför inte behövas.
Bebyggelse

Befintliga bostäder

Merparten av bostäderna i Noltorp byggdes mellan åren 1960-1980. En
stor andel av dessa är flerfamiljshus. I Noltorp finns också en mindre
andel småhus. I direkt anslutning till planområdet i nordväst finns
bostäder i två våningar.

Befintlig service,
verksamheter och
arbetsplatser

Planområdet utgör den västra delen av Noltorp centrum. Inom
planområdet finns Noltorpsskolan, grundsärskola, idrottshallen
Noltorpshallen samt Noltorps förskola. Idag går här ca 450 elever från
förskoleklass till årskurs sex varav ca 15 av dessa elever går i
grundsärskola. Inom området finns också fritids med sex avdelningar.
Noltorps förskola (två avdelningar) är planerad att flyttas från
skolområdet i och med att skolan byggs ut. Efter till- och
ombyggnationen kommer Noltorpsskolan och grundsärskolan att öka
sina elevantal och tillsammans inhysa ca 630 elever. Cirka 30 av dessa
elever kommer att gå i grundsärskola.
Öster om planområdet finns bland annat Hagagårdens äldreboende,
Noltorpsgårdens äldreboende, Klämmavägens gruppboende, samt en
samlingslokal där Svenska kyrkan bedriver verksamhet. Ca 300 meter
öster om planområdet finns en livsmedelsbutik. Norr och nordost om
planområdet finns bl.a. Apelsinens förskola, Noltorp vårdcentral,
Nollyckans korttidsboende och samlingslokaler. Sydost om planområdet
finns Lövskogsgatans gruppboende.

Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse

Regionmuseum Västra Götaland har 2006 utarbetat rapporten
”Bebyggelsehistorisk inventering av Alingsås stad, utom stadskärnan”.
Ingen byggnad inom planområdet har utpekats som en viktig
kulturhistorisk miljö. Ingen av fastigheterna inom planområdet finns med
på listan för övriga fastigheter med kulturhistoriskt värde som inte inventerats.
Fastigheten Rovan 2 som ligger nordväst om planområdet finns med i
Kulturmiljöprogrammets bilaga ”Lista- samtliga kulturhistoriskt värdefulla
byggnader i Alingsås kommun, sockenvis”. Fastigheten har klassningen
C vilket innebär att bebyggelsen har ett kulturhistoriskt värde.
Planförslaget bedöms inte påverka den angränsande, kulturhistoriskt
värdefulla miljön negativt.

Ny bebyggelse och
stadsbild

Noltorpsskolan består idag av tre huvudbyggnader med en höjd
motsvarande en våning. Under byggnaden närmast Klämmavägen (hus
A) som idag inrymmer bland annat matsal och idrottshall finns även en
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källarvåning. Förslaget innebär att den byggnad som ligger i den
nordvästra delen av fastigheten kommer att rivas och ersätts med en ny
byggnad för utbildningslokaler i två våningar (hus C). Hus A, i den östra
delen av fastigheten byggs också ut mot norr. En ny idrottshall med
fullstor handbollsplan byggs även i den sydöstra delen av fastigheten.
Temporära paviljonger tas därmed bort. Detaljplanen medger olika
utbyggnadsmöjligheter av skolan för att skapa flexibilitet inför framtiden.
Planbestämmelser om största tillåtna byggnadsarea, bruttoarea,
totalhöjd och placering för bebyggelsen finns på plankartan. Detta
begränsar bebyggelsens utbredning i markplan och i höjdled samt i
placering. Planförslaget kommer att påverka stadsbilden i ringa
omfattning. Planområdet inrymmer redan idag skola och idrottshall,
däremot kommer hus B och C tillåtas att bli högre (motsvarande två
våningar) jämfört med tillåten höjd idag (motsvarande en våning).
Merparten av omkringliggande bebyggelse är idag i två våningar.
Terränganpassning

Bebyggelsen ska anpassas till terrängen så långt det är möjligt och
nivåförändringar tas upp genom olika höga socklar, suterrängvåningar,
grundläggning på plintar o.dyl. Vid p-platser tas större nivåskillnader upp
med stödmurar.

En möjlig utbyggnad av Noltorpsskolan. Vy från nordost över befintlig skola
(gult) och tillbyggnader (brunt) samt omkringliggande bebyggelse (Hagagårdens
äldreboende i vitt). Illustration av volymer, Norconsult.

En möjlig utbyggnad av Noltorpsskolan. Vy från öster över tillbyggnad av hus C
(brunt) och befintliga bostäder (vitt). Illustration av volymer, Norconsult.
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Komplementbyggnader

Komplementbyggnader tillåts med en största byggnadsarea om totalt
300 m² och en högsta byggnadshöjd på 4 meter. Komplementbyggnader
får placeras 1 meter från fastighetsgräns.

Tillgänglighet

Marken inom planområdet är förhållandevis plan men sluttar i öster och i
söder. I väster finns ett parti som ligger högre.
Alingsås har 2011 antagit en ”Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås
kommun”. Västra Götalandsregionen har tagit fram detaljerade riktlinjer
för tillgänglighet: ”Tillgängliga och användbara miljöer” (se
www.vgregion.se/riktlinjer-tillganglighet). Riktlinjerna har antagits av
Alingsås kommunfullmäktige 2012 och gäller vid kommunalt byggande.
De anger krav på tillgänglighet vid bl.a.
- Ny-, om- och tillbyggnad av lokaler dit allmänheten har tillträde
- Nyanläggning på allmänna platser
- Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit allmänheten
har tillträde och på befintliga allmänna platser.
Markplaneringen skall utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem.
Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. Ramp med maximal lutning 1:20 ska dock kunna anordnas till entré enligt VG-regionens riktlinjer.

Trygghet

Trygghetsskapande aspekter är viktiga, som god belysning både inomhus i trapphus m.m. och utomhus på parkeringar och allmänna ytor (se
nedan under Ljussättning). God överblick över olika delområden ska
finnas vilket t.ex. innebär att höga buskar, plank eller murar inte får
skymma sikten längs gångstråk. Bilar som inte står i garage ska kunna
ses från bostäderna. Trafikflöden med fordon och människor som rör sig
ger också trygghet. Manualen BoTryggt05 ger mer detaljerade
anvisningar för planeringen.

Ljussättning

Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide (antagen av kommunstyrelsen 2004) samt i rapporten Tryggt och jämställt ljus (Alingsås kommun 2010). Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva karakteristiska
detaljer/miljöer och underlätta orientering. Gång- och cykelstråk mellan
olika målpunkter som entréer, busshållplatser etc. ska vara väl ljussatta.
För belysning på kvartersmark och längs gång- och cykelstråk används
stolpar med ca 4 m höjd till armaturen, alternativt låga pollare eller
vägghängning på byggnader. Samtliga armaturer inom kvarteret bör ha
en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området.
Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och neutral färgtemperatur.
Enligt 8 kap 3 § plan- och bygglagen ställs krav på ljusanordningar likaväl som på byggnader. Kommunens antagna riktlinjer tillämpas vid
bygglovsprövning.

Skyddsrum

Under Noltorpsskolan finns idag ett skyddsrum.
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Friytor

Friytor, rekreation och fritid
Friytor för lek och utevistelse ska finnas för skolverksamheten. Om det
inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering ska
man, enligt PBL 8:9, i första hand ordna friyta.
Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid
fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet och Boverkets
rapport ”Gör plats för barn och unga” (2015) anger riktlinjer för
anordnande och placering av friytor. Friyta för lek och utevistelse
omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin
utevistelse och därmed inte parkeringsplatser och ytor avsedda för
lastning och lossning till exempel.
Vid planering av friytor för lek och utomhusvistelse bör man särskilt
beakta friytans storlek, utformning, tillgänglighet och säkerhet samt
förutsättningar för att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med
ändamålsenlig verksamhet avses att friytan ska kunna användas till lek,
rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för den verksamhet som
friytan är avsedd för. Om tomten är bebyggd får kraven anpassas och
tillgodoses i skälig utsträckning.
Friytans placering
Friytan (skolgården) vid Noltorpsskolan ligger i direkt anslutning till
byggnaderna och eleverna kan på ett enkelt och trafiksäkert sätt ta sig dit
på egen hand.
Friytans storlek
Boverket framhåller att vid bedömningen om friytan är tillräckligt stor bör
hänsyn tas till både storleken på friytan per barn och till den totala
storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta kan vara 30 m2 per barn i
grundskolan. Cirka 19 m² friyta per barn kan tillskapas inom planområdet
vilket motsvarar en total friyta om ca 12 000 m2. Därmed tillskapas mer
friyta än det Boverket rekommenderar som minsta totala friyta (3000 m2.)
Då Noltorpsskolan redan är etablerad inom planområdet är 19 m² friyta
per barn ett godtagbart frånsteg från riktlinjen om 30 m² friyta per barn.
Vid raster och idrottslektioner utomhus nyttjas även konstgräsplanen
söder om planområdet. I direkt anslutning till planområdet i väster finns
också ett närskogsområde.
Noltorpsskolan omges av gång- och cykelvägar. Förutsättningarna för att
eleverna på egen hand kan ta sig till närliggande platser som kan
fungera som kompletterande friytor till skolgården är därmed goda.
För att säkerställa att tillräckligt stor friyta kan tillskapas finns
planbestämmelser som reglerar storleken och utbredningen av
bebyggelsen. Planbestämmelse om största totala byggnadsarea och
bruttoarea finns på plankartan.
Friytans kvalitéer- varierad terräng och vegetation
Inom merparten av skolgården är marken relativt plan men den västra
delen är mindre hårdgjord och något mer kuperad. Här finns högre
vegetation i form av träd och buskar som fungerar som skydd mot sol
och skapar möjlighet för lek i naturmiljö. I direkt anslutning till skolgården
i väster ligger det kuperade närskogsområdet, vilket skapar möjlighet för
lek i kuperad terräng. Planbestämmelse som skyddar träd inom denna
del av planområdet finns på plankartan.
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Friytans kvalitéer- tillgänglighet
Alla barn och unga ska kunna använda och vara delaktiga i utemiljön på
skolgården. Tillgänglighet är en förutsättning för att alla barn ska kunna
ta sig fram på gården och det ska vara lätt att orientera sig så att man
känner sig trygg. Vid grundsärskolor och specialskolor måste utemiljön
anpassas för att möta elevernas specifika behov. Barn med
funktionsvariation går dock oftast i den vanliga grundskolan, vilket gör att
också dessa utemiljöer behöver vara anpassade. Många barn med
funktionsvariation har svårigheter med att sortera sinnesintryck vilket kan
leda till trötthet och koncentrationssvårigheter. Utemiljön behöver därför
innehålla bl.a. reträttplatser som erbjuder paus och återhämtning.
Fritidsanläggningar och
natur- kultur och
rekreationsmiljö

Söder om fastigheten Noltorpsskolan 1 finns ett naturområde (grönstråk)
med naturstig som leder väster ut till Mjörn.
Söder om grönstråket finns ett område som kommunen arrenderar ut för
idrott- och rekreationsändamål. Inom området finns tre fotbollsplaner
varav en i konstgräs (Noltorpsvallen). Naturstigen norr om
fotbollsplanerna används även för en ringa andel motorfordonstrafik som
behövs för att kunna underhålla fotbollsplanerna.
Delar av parkmarken och området för arrendet kommer att övergå till
fastigheten Noltorpsskolan 1 för att tillskapa tillräckligt stor skolgård och
bereda plats för idrottshall. Grönstråket flyttas söder om den utökade
fastigheten och får bestämmelsen Natur i plankartan. En ny körbar
naturstig anordnas.
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Trafik och gator
Trafik och gator

Noltorp är en stadsdel där trafikslagen till stor del är separerade. I norr
gränsar planområdet till Säterigatan och en större parkeringsplats.
Angöring till planområdet sker via Säterigatan vilken är en så kallad
säckgata med en högsta tillåtna hastighet om 40 km/h.
Trafikia har gjort en trafikmätning vid Säterigatan ca 90 meter från
fastigheten Noltorpsskolan 1 mellan 2018-05-29 och 2018-06-05. Enligt
den är ÅDT ca 1200 fordon. Till år 2040 beräknas trafiken öka med ca
1% per år, ÅDT beräknas därmed vara 1500 år 2040. Trafik som idag
nyttjar denna del av Säterigatan är framför allt boende, personal,
skolskjuts, föräldrar som hämtar och lämnar sina barn vid skolan samt
personal och besökare av verksamheterna vid parkeringen som
vårdcentralen, förskolan Apelsinen, Rikets sal, Hagagårdens
äldreboende, Svenska kyrkan med flera.

Page 245 of 288
17

En trafikutredning för Noltorpsskolan, daterad 2018-08-15 har gjorts av
Cowi, för cirkulerande fordon vid vändslingan vid parkeringen närmast
skolan. Med cirkulerande fordon avses trafik till och från skolan samt
bussar och leveranser till skolan år 2040. Även trafik för hämtning och
lämning vid träningstillfällen till och från den nya idrottshallen har räknat
in. Övrig trafik till verksamheterna i angränsning till skolan har inte tagits
med i beräkningen.
Enligt utredningen beräknas antalet cirkulerande fordon per dygn (ÅDT)
år 2040 vara ca 800. Cirka 7 % av dessa fordon antas vara bussar eller
tung trafik. Resterande fordon utgörs av personbilar.
Räddningsvägar

Ett brandkrav vid utrymningshöjder högre än 9 meter är att tillräckligt
breda räddningsvägar eller uppställningsplatser anordnas för bilburen
maskinstege (avståndet gäller från fönsterunderkant eller överkant
balkongräcke till underliggande mark). Ett alternativ är att byggnaderna
utförs med trapphus enligt Tr2 utförande. Släckbil ska ha högst 50 meter
till alla ytterdörrar på byggnad där insats kan behöva göras. Område i
planområdets östra del är avsedd för angöring till idrottshallen och
tillfartsväg för utryckningsfordon.

Gång-, cykeloch mopedtrafik

Noltorpsskolan 1 omges av gång- och cykelväg i väst- östlig riktning och
av Klämmavägen vilken är ett huvudstråk för gående och cyklister i nordsydlig riktning.
Att cykla mellan planområdet och Alingsås station tar ca 10 min (avstånd
ca 2,3 km).

Klämmavägen i sydlig riktning.

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är ”Noltorpsskolan” som ligger på
parkeringsplatsen norr om skolan. Busshållplatsen trafikeras två gånger
på förmiddagen och två till fyra gånger på eftermiddagen av två
busslinjer mellan Östad-Brobacka-Alingsås och Simmenäs-Alingsås.
Busslinjerna fungerar även som skolskjuts.
Ca 350 meter väster om planområdet finns busshållplats ”Noltorps
centrum” och cirka 400 meter norr om finns busshållplats ”Säterigatan”.
Härifrån går bussar mot Alingsås centrum.
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Trafiksäkerhet och
skolvägar (årskurs F-6).

En del av eleverna får skjuts av föräldrar och en mindre andel åker
skolskjuts men många cyklar och går till skolan. De goda gång- och
cykelförbindelserna till och från planområdet medför att många av
eleverna kan ta sig till och från skolan på ett relativt enkelt och
trafiksäkert sätt.
Busshållplatsen vid Noltorpsskolan är idag placerad i den vändslinga
som omger parkeringen vid skolan. Idag finns ingen angiven passage för
gående mellan busshållplatsen och skolan vilket innebär att eleverna
som åker buss måste passera parkeringen för att komma till skolan.
Under tider för hämtning och lämning vid skolan är trafikalstringen vid
skolan högre än under andra tider på dygnet.
Ombyggnation av gc-väg och ny busshållplats
För att skapa en trafiksäkrare passage mellan busshållplatsen och
skolan föreslås busshållplatsen flyttas till ett nytt läge vid gång- och
cykelvägen norr om skolan. Enligt ”Trafikutredning Noltorpsskolan” gjord
av Cowi, daterad 2018-08-15, behöver gång- och cykelbanan i väst-östlig
riktning dras om söder ut mot skolan för att skapa utrymme för den nya
busshållplatsen. Området planläggs som Gata i plankartan. Infarten till
busshållplatsen enkelriktas och regleras som påbjuden körbana för
fordon i linjetrafik för att undvika att hämtning och lämning sker vid
busshållplatsen.
Hämta- och lämnazon
En hämta- och lämnazon med korttidsparkeringar anordnas också inom
parkeringens östra del.

Omdragning av gång- och cykelväg, ny busshållplats och hämta- och lämnazon.
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Avskild yta för motorfordon
En avskild yta för rundkörningsmöjligheter för avfallsfordon och
leveranser är möjlig att anordna i den nordöstra delen av fastigheten
Noltorpsskolan 1.
Parkering för bilar

Att tillräckligt med bilparkering kan skapas ska redovisas vid bygglovprövning.
Enligt ”Trafikutredning Noltorpsskolan”, gjord av Cowi, 2018-08-15
bedöms parkeringsbehovet för befintlig skola vara tillgodosett men
parkeringsbehovet för nybyggnationen behöver tillgodoses.
För nybyggnationen gäller parkeringsnorm för skolor utanför
stadskärnan, vilken är 7 parkeringsplatser/1000 m² bruttoarea (BTA).
Samfällighetsföreningen Noltorp centrum, där Noltorpsskolan 1
tillsammans med andra fastigheter i Noltorp centrum, är delägare,
förvaltar flera gemensamhetsanläggningar i Noltorp. En av dessa
gemensamhetsanläggningar är Ga:2 vilken omfattar parkering och
framkörningsvägar. Parkeringen norr om planområdet samt en parkering
öster om, vid ICA ingår i gemensamhetsanläggningen.

Parkeringen och vändslingan norr om Noltorpsskolan och planområdet.

Fastigheten Noltorpsskolan 1 har idag 7 % andelar i
gemensamhetsanläggningen. Totalt finns 241 parkeringsplatser. Med det
ökade parkeringsbehovet kommer Noltorpsskolan 1 att behöva fler
andelar i gemensamhetsanläggningen. Ett förslag på omfördelning av
andelar kommer att tas fram till granskningen.
Noltorpsskolans parkeringsbehov tillgodoses framför allt idag inom
gemensamhetsanläggningen för parkering och framtida behov bedöms
kunna lösas inom parkeringen. I vilken utsträckning parkeringen kommer
att byggas ut med fler parkeringsplatser påverkas av om
parkeringsplatserna inom gemensamhetsanläggningen kan samnyttjas
eller inte. Förutom de platser som kan tillskapas inom parkeringen kan
några enstaka parkeringsplatser inrymmas på fastigheten Noltorpsskolan
1.
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Möjlig utbyggnad av parkeringen norr om Noltorpsskolan och planområdet.

Parkering för cyklar

Ett lokalt trafikmål är att utveckla cykeltrafiken. För att göra cykelåkande
attraktivt behöver cykelparkeringar finnas. Tillräckligt med cykelparkering
ska redovisas vid bygglovprövning. Parkeringsnorm om 30
cykelparkeringsplatser/1000 m² bruttoarea (BTA) kan vara vägledande.
Platserna ska vara bekvämt belägna nära entréer och bör utformas med
väderskydd.

Teknisk försörjning
Vatten/avlopp

Området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

Dagvatten

Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt där så är möjligt och lämpligt
samt om så behövs genomgå rening innan det avleds till recipient. Inom
Alingsås stad: Kommunfullmäktige har i oktober 2010 antagit
”Dagvattenstrategi för Alingsås tätort” (en bilaga till ”Strategi för vatten &
avlopp i Alingsås kommun”). Tekniska nämnden har också godkänt
”Dagvattenplan för Alingsås tätort, Del I”, daterad mars 2011.
Planområdet är idag anslutet till det kommunala dagvattennätet.
Dagvatten från fastigheten Noltorpsskolan 1 avleds idag till kommunens
servisledning i nordöstra hörnet av fastigheten. Allt dagvatten avleds via
självfallsledningar. Till dagvattensystemet är tak‐, och gårdsavvattning
från tomtmark kopplat samt dränering, dock är dräneringsvatten för hus
A (befintlig matsalsbyggnad i öster) kopplat till spillvattensystemet.
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Sjön Mjörn och Säveån är recipienter för dagvatten.
En dagvattenutredning har gjorts av VVS Miljö i Göteborg AB daterad
2018‐06‐13. Dagvatten från tomtmark och byggnader avleds till befintlig
servisledning i nordöstra hörnet av fastigheten och till nyanlagd servis i
det sydöstra hörnet.
Fördröjningsmagasin för fördröjning av utflöde av dagvatten och dräneringsvatten till det allmänna dagvattensystemet placeras i det sydöstra
hörnet av fastigheten i anslutning till nyanlagd servis. De ytor som ska
kopplas till fördröjningsmagasinet framgår av bilaga i utredningen.
Övriga ytor kopplas till befintlig servis i nordöstra hörnet av fastigheten.
Befintligt dike längs Klämmavägen söder om fastigheten Noltorpsskolan
1 iordningställs och förses med ledningar för omhändertagande av dagoch dräneringsvatten från den södra delen av fastigheten.
Infiltrationssystem för omhändertagande av dagvattnet lokalt s.k. LOD är
ej möjligt att utföra pga. markförhållanden och dess lerlager som återges
i det geotekniska projekteringsunderlaget gjort av Cowi, daterat 2018-0618.
Dagvattenflödet beräknas med en sannolik regnintensitet på 0,013 l/sm².
Preliminärt flöde för dagvattenservis är i denna programhandling beräknat till 85 l/s. Fördröjningsmagasinets storlek har beräknats till ca 50 m³
och består av täta dagvattenrör med tillhörande ledningar och brunnar.
Med detta utförande bedöms att översvämningsrisken för skola och närliggande fastigheter är mycket liten.
Vid kraftfulla regn kommer vatten att flöda från tomtmark söder ut mot
naturmarken och fotbollsplanerna och vidare västerut mot sjön Mjörn.
Norrut tar vattnet vägen över parkeringsplatsen och vidare från övriga
områden via gc-tunnel under Säterigatan vidare västerut mot Mjörn.
Även några raviner i dess väg kommer att kunna vattenfyllas.
Dämningsproblematik från kommunens system vid kraftiga regn visar sig
lokalt inom tomtmark vid östra entrén till Hus A. I lågpunkt anordnas en
dagvattenbrunn. Brunnen förses med breddningsutlopp vilket avleds till
ny pumpstation som avleder dagvattnet till högre nivå. Allt dräneringsvatten från hus A kopplas till ny pumpstation.
En ambition är att även anordna naturliga avrinningsvägar från hårdgjorda ytor till grönytor där så är möjligt.
En planbestämmelse anger att fördröjningsmagasin ska anordnas.
Brandposter

Nya brandposter behöver placeras på allmän platsmark. VA- nätet har
kapacitet för att serva de nya brandposterna med vatten.

Energitillförsel

Kommunfullmäktige har antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. Målen är i
huvudsak att energianvändningen per invånare och utsläppen av
växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska
öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög
energieffektivitet. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås
energiplan 2012-2013”.

Energieffektiva
byggnader

”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2011. De övergripande målen är att begränsa vår klimatPage 250 of 288
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påverkan och att byggnader inte ska påverka människors hälsa negativt.
Energikrav för
kommunal mark

Enligt Alingsås energiplan ska det genomsnittliga energibehovet vara i
enlighet med kommunens riktlinjer för miljöanpassat byggande i alla nya
byggnader som uppförs genom de kommunala bolagen samt vid
omfattande ombyggnad. En energibehovsberäkning ska lämnas till
samhällsbyggnadskontoret innan byggstart.

Miljöanpassat byggande

Enligt ”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” ska dels bygg- och installationsteknik användas som medför låg vatten- och energianvändning, dels
individuell mätning ske av tappvarmvatten och el för varje bostad eller
verksamhet. Riktlinjerna innebär en skärpning av vissa krav som finns i
gällande lagar och ska vara styrande när byggande sker genom
kommunens bolag.

El, tele, fiber och
fjärrvärme

Alingsås energi ansvarar för elförsörjningen i Noltorp. Befintlig
transformatorstation finns i den norra delen av planområdet men behöver
ersättas med en ny. Område reserverat för transformatorstation finns i
plankartan.
I byggnaderna bör femledaresystem installeras för att minska elektromagnetiska fält. Planområdet kan anslutas till fiber.
Noltorpsskolan är ansluten till fjärrvärme från gång- och cykelvägen norr
om skolan. Kulverten ligger i nord-sydlig riktning inom fastigheten i höjd
med huvudentrén.

Restprodukter/avfall och
leveranser

För avfallsfordon krävs rundkörningsmöjlighet på 4 meter bred väg eller
vändplan med ett vändutrymme om 8 + 8 meter alternativt en vändradie
om 9 meter. Längsta tillåten dragväg för avfallskärl är 25 meter.
Angöringszon för hämtning av avfall kan anordnas och miljöhus placeras
i planområdets nordöstra del. Ytan fungerar även som angöringszon för
leveranser.
Avfallskärl för brännbart hushållsavfall, samt eventuella sorteringskärl
ska finnas under tak och med god tillgänglighet. Avfallsbehållare ska vid
hämtningstillfället vara uppställd i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets körväg.
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4. Konsekvenser
Hållbar utveckling
I enlighet med kommunens kommande översiktsplan (Utställningshandling, 2018-04-16) lyfts principer för hållbar utveckling fram bl.a. genom att
främja en utbyggnadsprincip som bygger på sammanhållen bebyggelse
och där förtätning sker inifrån. På så vis skapas förutsättningar för gemensamt utnyttjande av infrastruktur och tekniska system. Noltorpsskolan föreslås expandera inom nuvarande struktur. Inga nya vägar behöver
byggas ut och den tekniska infrastrukturen är redan framdragen.
Ekologiska
konsekvenser

Planområdet är anslutet till kommunal fjärrvärme vars energi till ca 95 %
kommer från koldioxidneutralt biobränsle.
Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svårare att
påverka. Exploateringen sker dock i ett bra kommunikationsläge med
närhet till kollektivtrafik och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik.

Sociala
konsekvenser

Planförslaget medför att tillgången till skolplatser i grundskolan i
stadsnära läge förbättras och att temporära paviljonger kan ersättas.
Byggrätten är reglerad för att säkerställa bevarande av lämpliga ytor för
lek och utevistelse på skolgården. Träd som ger skugga och upplevelseoch lekvärden skyddas.
De negativa konsekvenser som planen medför handlar bl.a. om att delar
av området som kommunen idag arrenderar ut för idrott- och
rekreationsändamål minskar i omfattning. Detta kan påverka
föreningslivet som bedriver verksamhet här. En modern idrottshall är å
andra sidan en viktig tillgång för till exempel föreningslivet. En större
idrottshall som kan nyttjas även efter skoltid kan medföra att fler
människor rör sig i Noltorp både dag- och kvällstid, vilket kan skapa en
ökad trygghet i området.

Ekonomiska
konsekvenser

Förtätning i områden där infrastruktur redan är utbyggd ger lägre
byggkostnader.
Miljö

Kulturmiljö

Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull
miljö.

Naturmiljö

Förändringen som planförslaget medför innebär att utveckla ett, i
huvudsak redan ianspråktaget område. Delar av det grönstråk som tas i
anspråk ersätts och förläggs söder om planområdet och befintlig
naturstig dras om. Detta medför att allmänhetens tillgänglighet till Mjörn
säkras.
Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av
naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller
flora, fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan.
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Miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön
samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormer finns bl.a.
för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10)
och ozon i utomhusluft.
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare
bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig vedeldning och
energiproduktion påverkar halterna.
Den nya exploateringen bidrar till en allmän ökning av trafiken, vilket påverkar buller och avgaser negativt även utanför planområdet. Denna plan
tillsammans med andra planer medför generellt sett ett tillskott av luftföroreningar i centrala staden och vid större trafikleder. I det aktuella planområdet bedöms att miljökvalitetsnormer och miljömål för luft klaras.
Normerna för utomhusluft överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas till följd av det planförslaget medger.

Miljökvalitetsnormer för
vatten

Miljökvalitetsnormer för vatten beskriver den vattenkvalitet som vatten
ska uppnå vid en viss tidpunkt. Det övergripande målet är att allt vatten
ska vara av god kvalitet år 2015 men senast till år 2027. Normerna anger
en miniminivå och ger inte någon automatisk rätt att förorena upp till den
angivna nivån.
Miljökvalitetsnormer för vatten formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör.
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och
kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för
växt- och djurliv. Sådant som kan påverka vattendraget och växt- och
djurliv negativt är förändring av vattenflödet, förändring av botten eller
mark och strandzon, försurning och övergödning. Ytvattnets kemiska
status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet
eller bottensedimentet. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen
som normalt sett inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i bland
annat tillverkningsindustrin.
För sjön Mjörn bedöms den ekologiska statusen som ”sämre än god”
beroende på fysisk påverkan. I detta fall beror den fysiska påverkan bl.a.
på vandringshinder som begränsar fiskar och andra organismers rörlighet mellan olika områden, sjöar och vattendrag. Den kemiska statusen
uppnår nivån ”ej god”. Problemet beror främst på miljögifter. För Säveån
bedöms den ekologiska statusen som ”sämre än god” beroende på fysisk påverkan. Problemet beror bl.a. på att den naturliga strandzonen vid
Säveån är påverkad eller saknas helt. Den kemiska statusen uppnår
nivån ”ej god” och problemet beror bl.a. på miljögifter.
Säveån och Mjörn är recipienter för dagvatten från planområdet. Dagvattenutredningen, daterad 2018‐06‐13 föreslår fördröjning genom fördröjningsmagasin inom den sydöstra delen av fastigheten och fördröjning
genom dike innan dagvattnet leds till anslutningspunkt i VA- nätet, sydost
om planområdet.
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Den här detaljplanens genomförande med en till- och ombyggnation av
befintlig skola bedöms inte påverka Säveån, Mjörn och grundvattnet negativt.
Buller

Naturvårdsverket har riktlinjer för buller vid skolor och förskolor. För
befintliga skol- och förskolegårdar bör inte riktvärdena om 55 dBA
ekvivalet ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå överskridas på de delar
av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet.
Noltorpsskolan ligger vid slutet av Säterigatan, vilken är en säckgata som
avslutas i en vändslinga runt en parkering. Idag är det framför allt trafik
till och från skolan (personal, föräldrar som hämtar och lämnar sina barn,
leveranser samt busstrafik) som nyttjar vändslingan vid parkeringen och
detta bedöms även vara fallet i ett framtida scenario 2040.
Uppskattning av trafik har gjorts av Cowi, i ”Trafikutredning
Noltorpsskolan”, daterad 2018-08-15. I trafikutredningen har
årsdygnstrafiken (ÅDT) till och från skolan samt busstrafik vid
vändslingan år 2040 uppskattats till ca 800 fordon. Skolan bedöms inte
utöka sina lokaler mer fram till år 2040 än det detaljplanen medger.
Miljöskyddskontoret har gjort två beräkningar av trafikbuller från väg vid
vändslingan vid parkeringen närmast Noltorpsskolan, daterade 2018-0628.
I miljöskyddskontorets beräkningar har ÅDT om 1000 fordon använts och
andel tunga fordon har uppskattats till 7 % och medelhastigheten till 25
km/h.
Beräkning 1 visar på att ekvivalent bullernivå vid fastighetsgräns är ca 54
dBA ekvivalent ljudnivå och den maximala ljudnivån är ca 82 dBA.
Beräkning 2 visar att ekvivalent ljudnivå vid framtida fasad är ca 51 dBA
och ca 76 dBA maximal ljudnivå.
Beräkningarna visar att det är den maximala ljudnivån som överskrids vid
fastighetsgräns och vid tänkt fasad. Denna del av skolgården bör dock
ses som förgårdsmark vilken inrymmer bland annat cykelparkering och
utgör således inte den del av skolgården som huvudsakligen nyttjas för
lek, vila och pedagogisk verksamhet. Merparten av skolgården ligger
därmed bullerskyddad bakom huvudbyggnaderna.

Vibrationer

Avståndet mellan järnvägen/E20 och Noltorpsskolan är 1000 meter och
vibrationer bedöms inte vara ett problem.

Strålning

I Alingsås miljömål 2011-2019 finns följande mål: ”Den bebyggda miljön
ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö”. Det har tidigare exemplifierats
med: "Vid nybyggnation ska riktvärdet 0,2 mikrotesla för magnetfält
klaras." Ingen kraftledning eller transformatorstation inom eller utanför
planområdet skulle kunna medföra risk att riktvärdet överskrids i någon
byggnad.

Riskbedömning

Planområdet ligger inte vid någon av de vägar (E20 och R42) som Länsstyrelsen rekommenderat som färdvägar för genomfartstransporter för
farligt gods.
I kommunens risk- och sårbarhetsanalys från 2004 har vägvalsstyrning
angivits för transporter mellan primärnätet och leverantör/mottagare i
industriområden i centralorten. Väg 180 (Kungälvsvägen) är en sådan
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väg men planområdet ligger 400 meter från vägen.
Angöring till planområdet med motorfordon sker vid korsningen
Säterigatan och väg 180 (Kungälvsvägen). Separat vänstersvängfält
finns vid korsningen. Enligt en åtgärdsvalsstudie för delen
Laggarebacken- Vänersborgsvägen, gjord av Trafikverket 2017 är
majoriteten av olyckorna längs sträckan mellan 2007-01-01 till 2016-1231 lindriga olyckor. De olyckor som registrerats under tidsperioden vid
korsningen Säterigatan och väg 180 (Kungälvsvägen) har också varit
lindriga.
I kommunens risk- och sårbarhetsanalys från 2011 står det följande om
skolor:
”Skolorna i Alingsås har i sin undervisning tillgång till brandfarliga ämnen
bland annat i form av gaser.”
”Gashantering i skolor och på restauranger innebär stora risker.
Sprängämnesinspektionen har skärpt villkoren för att handskas med gas
i publika lokaler (skolor) och en inventering är gjord kring mängden,
förvaringen och hanteringen. Samhällsbyggnadsnämnden behandlar
tillståndsfrågorna och varje rektor har ett personligt tidsbegränsat
tillstånd för innehav av gas. Ett åtgärdsprogram som har upprättats kring
förvaringen av de brandfarliga varorna i skolorna är under verkställighet.
På varje skola finns en utsedd och utbildad föreståndare för brandfarliga
varor. Räddningstjänsten utövar tillsyn över hanteringen. Personalen
genomgår brandskyddsutbildning enligt handlingsprogram för skydd mot
olyckor.”
Under ”Identifierade och värderade risker”, ”elförsörjning” står det: ”Stora
delar av samhällsfunktionen bygger på att elförsörjningen fungerar, vilket
innebär att konsekvenserna av ett längre strömavbrott blir kännbara. Ett
kortare elavbrott bör dock inte få allvarliga konsekvenser för människors
liv och hälsa. Dock är utomhustemperaturen avgörande.” ”Vid längre
avbrott uppstår stora problem med livsmedelshållning, uppvärmning och
drift av bostäder, vårdinstitutioner och skolor.”
Konsekvenser för närboende
Trafik

Trafiken till och från området kommer att öka något, särskilt under föroch eftermiddag i samband med tider för hämtning och lämning av elever
vid skolan. Trafikia har gjort en trafikmätning vid Säterigatan cirka 90
meter från Noltorpsskolans fastighetsgräns mellan 2018- 05-29 och
2018-06-05. Enligt den är årsdygnstrafiken (ÅDT) cirka 1200 fordon. Till
år 2040 beräknas trafiken öka med cirka 1% per år, ÅDT beräknas
därmed vara cirka 1500 år 2040. Se bild under avsnittet Trafik och gator.
Uppskattning av trafik till och från skolan samt busstrafik (vid
vändslingan) har gjorts av Cowi i ”Trafikutredning för Noltorpsskolan”,
daterad 2018-08-15. I utredningen har ÅDT år 2040 uppskattats till ca
800 fordon vid ett framtida scenario om skolan byggs ut.

Skuggpåverkan

En solstudie, gjord av Norconsult, inkommen 2018-07-05 visar
skuggpåverkan för omkringliggande fastigheter. Studien visar att tiden då
fastigheterna runt om planområdet påverkas är begränsad. Studien visar
att störst skuggpåverkan sker under sen eftermiddag och kväll (från
kl.17.00) vår och höst. Konsekvenserna blir störst för fastigheterna öster
om planområdet. Bostäderna nordväst om planområdet kan komma att
påverkas av skuggbildning under vår och höst i någon mån.
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Behovsbedömning
Ställningstagande

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen 4
kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 7 § (2017:782) för aktuell detaljplan.
Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande
miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till
MKB-förordningen särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs
för aktuellt planområde. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i
denna planbeskrivning.

5. Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid är fem år från den dag då beslutet att anta
planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att
bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att
synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren kan begära ekonomisk kompensation för uppkommen skada
eller förlorad byggrätt.

PBL-version

Planarbetet påbörjades efter 2 januari 2015 och planeringen sker därför i
enlighet med den nya version av plan- och bygglagen (PBL) som gäller
från och med detta datum.

Handläggning

Planläggningen sker med standardförfarande. Detta förfarande kan
tillämpas om förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten
eller i övrigt av stor betydelse och inte heller kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Förfarandet inleds med ett samrådsskede med
de som är berörda.
Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och
därefter antas planen av samhällsbyggnadsnämnden.

Planavgift

Ett planavtal är upprättat om fördelning av kostnader för planarbetet och
planavgift kommer därför inte att tas ut i samband med bygglov.

6. Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats. Huvudmannaskapet innebär
ansvar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats.

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för projektering och utförande av åtgärder på
allmän plats.
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Avtal

Planens genomförande regleras i ett exploateringsavtal mellan
kommunen och berörd exploatör. Ett avtal som godkänts av exploatören
bör föreligga innan granskning och skall föreläggas kommunfullmäktige
samtidigt som detaljplaneförslaget läggs fram för antagande.
Fabs AB köper delar av kommunens fastighet, Noltorp 1:6. Överföringen
av kommunal mark till Fabs AB regleras i exploateringsavtalet.

Fastighetsrättsliga frågor
Allmän platsmark

Mark som idag är kommunalägd (Specialområde för rekreations- och
fritidsändamål) övergår till allmän plats (Natur). Allmän platsmark (Gcväg och Uppsamlingsgata) övergår till allmän plats (Gata).

F.d. allmän platsmark

Allmän platsmark (Park) söder om fastigheten Noltorpsskolan 1 ombildas
till kvartersmark när kommunen säljer delar av fastighet Noltorp 1:6 till
Fabs AB.

Kvartersmark

Fastigheten Noltorpsskolan 1 ges möjlighet till utökad byggrätt när mark
köps från den kommunalt ägda fastigheten Noltorp 1:6.

Fastighetssamverkangemensamhetsanläggningar

Samfällighetsföreningen Noltorp centrum, där Noltorpsskolan 1 är
delägande fastighet förvaltar flera gemensamhetanläggningar i Noltorp,
däribland Noltorp Ga:2 vilken omfattar parkeringsytor och
framkörningsvägar.
Parkeringen norr om planområdet samt parkeringen vid ICA, öster om
planområdet ingår i Ga:2. På grund av om- och tillbyggnaden av skolan
kommer fastigheten Noltorpsskolan 1 att behöva fler andelar i
gemensamhetsanläggningen än idag och en omprövning av andelstalen
kommer att behöva göras efter att detaljplanen antagits. Reglering av
andelstalen i gemensamhetsanläggningen är en förutsättning för att
bygglov ska beviljas eftersom det krävs för att parkeringsbehovet för
skolan ska vara tillgodosett.
Ett förslag på reglering av andelstal kommer att tas fram inför
granskningen.
DP 32, Detaljplan för Alingsås, del av Noltorp 1:11 m.m. (laga kraftdatum:
1992-12-09) omfattar området för gemensamhetsanläggningen för
parkering. Se bild under avsnitt Tidigare ställningstaganden, detaljplaner,
sidan 4. Området är redan reglerat med användningen parkering
(kvartersmark) och g, gemensamhetsanläggning och planerade åtgärder
bedöms kunna genomföras inom gällande plan. Parkeringen ingår
således inte i planområdet för aktuell detaljplan för skolan.
I trafikutredningen, gjord av Cowi, daterad 2018-08-15 redovisas det
framtida parkeringsbehovet för Noltorpsskolan 1 och hur parkeringen
norr om planområdet kan byggas om och effektiviseras.
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Möjlig utbyggnad av parkeringen norr om Noltorpsskolan och planområdet.
Hämta- och lämnazon med avsläppningsparkeringsplatser i öster och nya
parkeringsplatser (grått) i norr tillkommer.

Fastighetsindelning

Arrende

För planens genomförande krävs fastighetsreglering.Ca 3 050 m² av
fastigheten Noltorp 1:6 övergår till Noltorpsskolan 1 och därmed utökas
Noltorpsskolan 1 i sydost mot Klämmavägen och i söder mot
fotbollsplanerna.

Kommunen arrenderar idag ut mark inom fastigheten Noltorp 1:6 för
idrott- och rekreationsändamål. Då delar av fastigheten Noltorp 1:6
kommer att säljas till Fabs AB behöver gränsen för arrendet dras om och
arrendeavtalet justeras.
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Kommunen ansöker om ledningsrätt för allmännyttiga ledningar på
kvartersmark i planområdets sydöstra del. U-område anges på
Gränser för arrende och fastighetsindelning.

Övrigt

Ledningsrätt för fjärrvärmekulvert finns inom parkeringen norr om
planområdet. Ventilationsrör tillhörande fjärrvärmekulverten sticker upp
ovan mark inom fastigheten Noltorp 1:11. Ventilationsröret kommer att
behöva tas bort när parkeringen byggs om. Exploatören ansvarar för att
avtala om ansvar och kostnader för sådana åtgärder med berörda parter.
Fastigheten Noltorpsskolan 1 är ansluten till fjärrvärme. Om flytt av
fjärrvärmekulvert inom den egna fastigheten blir aktuell ansvarar
exploatören och Alingsås energi för att avtala om ansvar och kostnader.
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Ekonomiska frågor
Åtgärder på allmän plats

Åtgärder på allmän plats som behöver vidtas för att genomföra planen är
justering av vägkanter, omdragning av gång- och cykelväg, byggnation
av busshållplats med väderskydd samt körbar naturstig.
Kostnader för ovanstående åtgärder inom allmän plats regleras i
exploateringsavtalet.
Kommunen ansvarar för och bekostar iordningställande av befintligt dike
sydost om planområdet för avledning av dagvatten från planområdet till
ny anslutning i söder.

Brandposter

Tre nya brandposter behöver placeras på allmän platsmark.
Räddningstjänsten bekostar uppförandet av dessa.

Anläggningar på
kvartersmark

Exploatören bekostar samtliga åtgärder och anläggningar på
kvartersmark.

Intäkter

Kommunen säljer mark till exploatören.

VA-ledningar

Ny anslutningspunkt för VA-ledningar anordnas söder om fastigheten
Noltropsskolan 1. Kostnaderna täcks av anläggningsavgifter enligt
gällande taxa.

Trädplan

Till följd av utbyggnaden av skolan kommer enstaka träd som idag står
på fastigheten Noltorpsskolan 1 och inom den kommunalt ägda
fastigheten Noltorp 1:6 att tas ner. Även enstaka träd kan komma att
behöva ersättas inom parkeringen norr om Noltorpsskolan 1 till följd av
ombyggnationen av parkeringen.
Exploatören bekostar ersättningen av träd som behöver tas ner enligt
principen ”ett träd ner -tre nya upp”. Nya träd ska planteras i närheten av
och väl synliga från de träd som tas ner. Principen återfinns i ”Trädplan
för Alingsås kommun”.

Utredningar

Tekniska frågor
Följande utredningar är underlag för detaljplanen:





Geotekniskt projekteringsunderlag, Sigma civil AB 2018-05-22,
reviderad 2018-06-18.
Markteknisk undersökningsrapport, Sigma civil AB, 2018-05-22
Miljöteknisk markundersökning Noltorpsskolan, Alingsås, Sigma
civil AB, 2018-05-18
Geoteknisk undersökning, Göteborgs förorter Ingenjörskontoret,
geotekniska avdelningen, 1973-04-19.



PM Dagvattenhantering med bilagor VVS miljö Göteborg AB,
2018-05-02, reviderad 2018‐06‐13.



Trafikutredning Noltorpsskolan, Alingsås, Cowi, 2018-06-20,
reviderad 2018-08-15 och tillhörande bilagor daterade 2018-0817 och 2018-08-07.
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De geotekniska undersökningar som gjorts är tillräckliga för överväganden i plansammanhang. Inför detaljprojektering av kvartersmarken
(husgrundläggning, uppfyllnader m.m.) erfordras ytterligare undersökningar.
Alingsås Energi Nät, Telia samt övriga nätägare ska kontaktas i god tid
innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar. Minst fyra
månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Telias anläggningar
önskar Telia AB att beställning har inkommit på eventuell undanflyttning.
Kostnader för omläggningar belastar exploatörer (vid ändringar av allmän
plats kan detta vara reglerat i avtal mellan kommunen och respektive
ledningshavare).
Massbalans

En massbalans ska eftersträvas för planområdet. Exploatör och
entreprenör ansvarar för omhändertagande samt att bygglov söks för
tillfällig lagring av massor för omfördelning inom området.

Medverkande

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med
representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret.
Förslaget till genomförande har tagits fram av samhällsbyggnadskontoret
och kommunledningskontoret.
Solstudie och illustration av volymer har tagits fram av Norconsult.

Planavdelningen
Planarkitekt
Sara Ekelund
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Samråd - Detaljplan för
Alingsås, kontor vid Västra
Långgatan 11 (Hinden 7)
26
2018.574 KS
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2018-09-24

§ 148 2017.273 SBN

Detaljplan för Alingsås, Kontor vid Västra Långgatan 11
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om ett ge denna plan ett positivt planbesked 201711-20. Det ursprungliga uppdraget ändrades något vilket Samhällsbyggnadsnämnden
godkände genom ett inriktningsbeslut 2018-04-23.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en kontorsbyggnad i två plan som
inrymmer ca 110 arbetsplatser, parkeringsgarage i källarplan, samt intilliggande
markparkering med 10-11 platser. Byggnadens gestaltning ska förhålla sig till kulturmiljön
Sörhaga.

Beredning
Planläggningen sker med standardförfarande. Beslut om samråd avgörs av
Samhällsbyggnadsnämnden. Planen tas fram med planavtal.
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som är redovisat i Plan- och
illustrationskarta samt Planbeskrivning.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att förslaget till markanvändning inte ger en betydande
miljöpåverkan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet, 2018-09-17, § 123.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut på samråd enligt 5 kap, 11-13 §§ PBL
Expedieras till
Plan- och bygglovsavdelningen
Beslutsunderlag
 Förslag till samhällsbyggnadsnämnden - Detaljplan för Alingsås, Kontor vid Västra
Långgatan 11
 Planbeskrivning, Detaljplan för Alingsås, Kontor vid Västra Långgatan 11
 Plankarta, Detaljplan för Alingsås, Kontor vid Västra Långgatan 11
 DP Hinden 7_Samråd_JD, pp

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page
Page266
1 ofof1288

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 210 2018.574 KS

Samråd - Detaljplan för Alingsås, kontor vid Västra Långgatan 11 (Hinden
7)
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har den 24 september 2018 beslutat att ”Detaljplan för Alingsås
Kontor vid Västra Långgatan 11 (Hinden 7) ska gå ut på samråd under perioden 5 oktober till
10 november.
Detaljplanens syfte är att tillskapa ca 110 arbetsplatser i en kontorsbyggnad i centralt läge.
Planområdet används idag till största delen för parkering.
Detaljplaneförslaget överensstämmer med översiktsplanen.
Detaljplaneläggningen sker med standardförfarande.
Kommunledningskontoret är representerat i den plangrupp som varit med och tagit fram
förslaget.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 31 oktober 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till detaljplaneförslaget.
Kommunen arrenderar idag marken för pendelparking och detta kommer att upphöra i
samband med att detaljplanen vinner laga kraft och ska genomföras.
Ett marköverlåtelseavtal ska vara undertecknat innan antagande.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget samrådsyttrande.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

AU § 210, forts 2018.574 KS
Anteckning
Simon Waern (S) och Björn Wallin Salthammer (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna vill med denna anteckning framhålla problematiken med att ytterligare
pendelparkeringsplatser i och med den föreslagna byggnationen borttas. Behovet av
varsamma förtätningar i Alingsås stad med ytterligare bostäder och kontor är stort och det är
därför givetvis mycket positivt att föreliggande projekt nu får grönt ljus. Behovet av
parkeringar i anslutning till stationsområdet är emellertid också stort och måste tillgodoses
även framöver.
Detta aktualiserar återigen behovet av att ta ett helhetsgrepp kring hela stationsområdet. Det
behövs en ordentlig översyn av området, såväl norr som söder om järnvägen. I en eventuell
översyn av området skulle man bl.a. kunna utreda möjligheten att flytta den befintliga
bussterminalen närmre pendelstationen, exempelvis till södra sidan av järnvägen. Vidare
skulle man kunna utreda möjligheten att bygga ett eller flera större parkeringshus på södra
sidan i syfte att tillskapa fler parkeringar för tåg- och bussresenärer. Om ytterligare
parkeringsplatser tillkommer, förslagsvis genom uppförandet av nämnda parkeringshus,
samt om bussterminalen omlokaliseras, så frigörs därtill den befintliga stora
parkeringsplatsen Albano som ett möjligt utvecklingsområde i direkt anslutning till
stadskärnan. För ett sådant centralt område finns det otaliga möjligheter.
Verksamhetslokaler, handel, kontor och till och med bostäder.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kallelse till plansamråd
Samhällsbyggnadsnämnden har 2018-09-24, §148, beslutat om att gå ut på samråd
med följande förslag:

Detaljplan för Alingsås
KONTOR VID VÄSTRA LÅNGGATAN 11 (HINDEN 7)
Planområdet ligger i centrala Alingsås, ca 250 m väster om Alingsås station. Syftet med
planen är att möjliggöra byggnation av en kontorsbyggnad i två plan som totalt
inrymmer ca 110 arbetsplatser. Förslaget överensstämmer med kommunens
översiktsplan och kommunen bedömer att förslaget inte ger en betydande
miljöpåverkan. Planläggningen sker med standardförfarande enligt plan- och
bygglagens 5:e kapitel.

1. Samråd. Vi vill nu ha synpunkter på förslaget!
Samrådshandlingarna består av ”Plan- och illustrationskarta” och ”Planbeskrivning”.
Under tiden 5 oktober – 10 november 2018 finns de tillgängliga på följande platser:
•

Kommunens webbplats www.alingsas.se
(Bygga, bo och miljö  Samhällsplanering  Detaljplanering  Pågående
detaljplaner)

•

Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås
Utställningen är öppen mån-fre kl 8-17

•

Vid behov kan även handlingarna skickas per post.

Ett SAMRÅDSMÖTE ordnas tisdagen den 23 Oktober 2018, 17.30-19:30 på
Sveagatan 12.
Handläggare: Johan Delvert, tfn 0322-61 60 64, e-post: johan.delvert@alingas.se
Synpunkter önskas i första hand via e-post till samhallsbyggnad@alingsas.se, i andra
hand skriftligt till postadressen nedan. Synpunkter ska vara samhällsbyggnadskontoret
tillhanda senast 10 november 2018.

2.Granskning
När samrådet är klart kommer kommunen i en underrättelse att informera om
planförslaget samt hålla det tillgängligt för granskning. Granskningstiden är minst två
veckor och då finns också tillfälle att inkomma med synpunkter. Samtliga skriftliga
synpunkter sammanställs i ett Granskningsutlåtande.

3. Antagande
Efter eventuella revideringar förs planen till samhällsbyggnadsnämnden för antagande.
Alingsås den 4 oktober 2018
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Alingsås kommun, samhällsbyggnad
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 62 60
samhallsbyggnad@alingsas.se
www.alingsas.se
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Johan Delvert, tfn 0322-61 60 64

Dnr 2017.273 SBN 211
Samrådshandling

Detaljplan för Alingsås, Kontor vid Västra Långgatan 11

Planbeskrivning 2018-09-24
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1. Inledning
Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en kontorsbyggnad i
två plan som totalt inrymmer ca 110 arbetsplatser, parkeringsgarage i
källarplan med ca 18 platser, samt markparkering med ca 11 platser.
Byggnadens gestaltning ska förhålla sig till kulturmiljön Sörhaga.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen fogas en illustrationskarta och en planbeskrivning. Dessa
har ingen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen och vara
vägledande vid tolkningen av den.
Efter att samråd har skett och planförslaget varit tillgängligt för granskning upprättas också ett Granskningsutlåtande med samtliga skriftliga
synpunkter på förslaget. En övrig handling är fastighetsförteckning.

Läge och areal

Planområdet är beläget vid korsningen Viktoriagatan/Stråhles allé, i
Alingsås tätort, 250 meter väster om Alingsås station. Planområdet är ca
2000 m2.

Markägare

Hinden 7: Fabs AB
Centrum 1:17: Alingsås kommun.
2. Tidigare ställningstaganden

Uppdrag

Uppdraget har tillkommit i samband med Samhällsbyggnadsnämndens
beslut om positivt planbesked 2017-11-20 §154 Dnr 2017-147 SBN.

Tidigare prövning

Samhällsbyggnadskontoret har tidigare fått en begäran om planbesked
för att detaljplanepröva bostäder på fastigheten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om negativt planbesked 2013-0326 §36 Dnr 2013.011 med motiveringen att de höga bullervärdena gör
platsen olämplig för bostadsändamål.

Gällande detaljplan

För området gäller A469, fastställd som stadsplan 1984. För aktuellt
planområde är användningen reglerad som kvartersmark - allmänt
ändamål, och en mindre del som allmän plats - park.
Genomförandetiden har gått ut för ovanstående plan. Den nya
detaljplanen ersätter den äldre planen i berörd del.

Vision 2019

Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all
planering. Bl.a. anges att ”Alingsås har en central roll i Västsveriges
utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen.
En av tre huvudstrategier för genomförandet är Arbete och i en näringslivspolicy anges bl.a. att det ska finnas tillgång till mark och lokaler för
näringslivets utveckling i de tre kommundelarna.

Kommunens flerårsstrategi

I ”Flerårsstrategi 2017-2019” anges bl.a. följande prioriterade mål:

Alingsås miljömål

Kommunen har också antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. De är
grupperade i de tre huvudområdena Rik natur, Friskt vatten och Det goda

- I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
- I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
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samhället. Inom det sistnämnda området är det främst följande nationella
miljökvalitetsmål som är aktuella för detaljplaneringen: Begränsad
klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Frisk luft. Energimålen beskrivs
närmare nedan under rubriken ”Energitillförsel”. Ett övrigt övergripande
mål är att de nationella miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras i
hela kommunen.
Fördjupad översiktsplan
för staden Alingsås

I Fördjupning av översiktsplanen för staden Alingsås (antagen 2008-0326) har området beteckningen ”Bostäder/Detaljplanearbete pågår”.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.
I planen beskrivs vikten av att ny bebyggelse som tillkommer i anslutning
till äldre, befintlig bebyggelse, ”ska anpassas i skala och utformning”.
Samtidigt ska den nya bebyggelsen kunna ges ”ett eget tidsenligt
formspråk”.

Program

Enligt 5 kap 10 § PBL kan kommunen, om man bedömer att det behövs
för att underlätta detaljplanearbetet, ange planens utgångspunkter och
mål i ett särskilt program. Kommunen bedömer att nu aktuell detaljplan
inte är så komplicerad att ett särskilt program behövs.
3. Förutsättningar och förändringar
Natur och kultur

Mark och vegetation

Planområdet, som mestadels är mycket flackt, består till största delen av
en grusbelagd parkeringsyta med plats för ca 30 fordon. Övrig yta består
av gräs. I planområdets utkant finns ett fåtal björkar och buskar, i
nordöstra hörnet finns en Lind som tillhör allén längs Viktoriagatan.
Mellan planområdet och Stråhles allé i öst, ett avstånd om ca 15-20 m,
sluttar marken nedåt med en höjdskillnad på 2-4 meter. Här växer ett
antal träd i varierande storlek, främst björk.

Biotopskydd - alléer

I 7 kap 11 § Miljöbalken finns bestämmelser om biotopskyddsområden.
Enligt Bilaga 1 till ”Förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken” så tillhör alléer de särskilt skyddsvärda markområdena
(både enkel- och dubbelradiga). Skyddet gäller generellt utan beslut i det
enskilda fallet. Alléer har ofta höga värden för kulturmiljövården då de
visar hur landskapet har påverkats av olika slags landskapsarkitektur.
Framförallt äldre träd har också höga naturvärden.
Naturvårdsverket har i skriften ”Biotopskyddsområden” (Handbok
2012:1) gjort en vägledning om tillämpningen av miljöbalken. I denna
anges att vid upprättande av ny detaljplan ”bör förekomst av skyddade
områden beaktas vid planläggningen, annars kan det bli svårt att
genomföra planen”. Åtgärder som kan skada den skyddade biotopen kan
dispensprövas vid planläggningen.
Längs Viktoriagatan norr om planområdet finns en allé med lindar varav
fyra av dessa ligger i anslutning till planområdet. Tre av träden ligger
strax utanför planområdet och förväntas inte påverkas av föreslagen
byggnation. Det fjärde trädet ligger i planområdets nordöstra hörn. Detta
träd har en större kronradie och ligger närmare den föreslagna
byggnaden än de övriga tre träden. Kronradien för dessa träd mättes in
2018-07-12 och på plankartan finns den markerad som en streckad linje.
Trädets rotsystem under mark är normalt minst lika stort som kronans
radie över mark. Det är viktigt att ta hänsyn till detta vid markarbete så att
trädens rötter inte tar skada. Framförallt då föreslagen byggnation
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innefattar garage i källarplan. På plankartan finns en bestämmelse att
marklov krävs för åtgärder som berör alléträdens rotsystem längs
planområdets norra del, och att marken ska utformas med genomsläpplig
beläggning. Träd innanför detta område får inte avverkas.
Före påbörjan av åtgärder såsom schaktning vid rotsystem, eller
beskärning av krona, ska Alingsås kommuns park- och naturavdelning
underrättas. Vid en eventuell schaktning vid rotsystem bör lämplig metod
väljas i samråd med park- och naturavdelningen. För att undvika skada
på rötter kan exempelvis vacuumschaktning tillämpas.

Allén med fyra lindar längs planområdets norra gräns (foto taget från syd).
Trädplan

Tekniska nämnden har i februari 2012 antagit ”Trädplan för Alingsås
kommun”. Tekniska nämnden arbetar efter principen ”ett träd ner – tre
nya upp”. Vid plantering av nya träd är en variation av trädsorter
eftersträvansvärd för att minska sårbarheten för spridning av sjukdomar
specifika för en viss trädsort. Nya träd bör planteras minst 5 meter från
markledningar.

Jordarter och risk för
skred

En geoteknisk utredning har utförts av Norconsult, daterad 2018-05-25.
Bland annat anger utredningen följande:
Geotekniska förhållanden
Generellt består jordlagren från markytan av:
• Fyllning och/eller torrskorpelera till ca 0,5-2.0 m djup.
• Siltig lera med sandskikt till ca 25-30 m djup.
• Friktionsjord till ca 30 m
• Berg
Utgående från CPT-undersökningar och marken vattenmättningsgrad
antags grundvattenytan befinna sig under 2 meter från befintlig markyta
(motsvarande nivån + 63 meter).

Sättningar
Den siltiga leran är överkonsoliderad med 20 - 50 kPa därtill är lerans
mäktighet jämn vilket minskar risken för differenssättningar om
belastning på grundläggningen hålls jämn. Därmed bedöms en last på 30
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kPa endast generera mindre elastiska sättningar, omedelbart efter
konstruktion, dessa primära sättningar beräknas vara i storleksordningen
av ca 5 cm.
Stabilitet
Nivåskillnaden i området mot norr och väst är relativt plant med
nivåskillnader på ca 1 m eller lägre. En slänt finns dock mot gatan
Stråhles allé som leder under järnvägen Västra Stambanan. Denna slänt
har en nivåskillnad på ca 10 meter och varit föremål för utredningen.
Erosion
Slänten är gräsbevuxen med enskilda träd som med dess rotverkan
förstärker slänten mot erosion.
Rekommendationer
I aktuellt område skall en byggnad med tre plan upprättas. det understa
planet planeras att halvt grundläggas under mark till ett djup av ca 0.9 m.
Den planerade byggnaden vilar på 3 m Fyllning/Let, samt ca 25 m fast,
till halvfast lera. Med hänsyn till lerans hållfast rekommenderas att källare
byggs under hela huskroppen som planerat.
Valet av grundläggning som rekommenderas är platta på mark. Detta
förutsätter att en källare byggs enligt planerna under hela huset och
placeras ca 1 m under befintlig markyta. Därtill är den maximala tillåtna
belastningen på befintlig markyta 30 kPa.
Om källaren inte byggs, eller belastningskravet inte följs, kan pålning
krävas för att säkerställa att inte sättningar uppstår.
För att minimera sättningar kan urgrävt material med fördel ersättas med
lättfyllning.
Vid schaktarbeten med och utan spont samt fyllnadsarbeten ska hänsyn
tas till risken för stabilitetsbrott. Schaktslänter och sponter ska anpassas
efter jordlagrens uppbyggnad och hållfasthet, samt med beaktande av
förekommande belastningar och pågående trafik intill schakt.
Med hänsyn till jordlagrens hållfasthet bedöms att schakt kan ske med
slänt 1:2 eller flackare till max 3 m djup under högsta omgivande markyta
där utrymmet mot angränsande anläggningar är tillräckligt stort och
överlasten på släntkrönet kan begränsas till 5 kN/m2.
Om utrymme ej finns för konventionell schakt så måste schakten utföras
inom avsträvad spont. För schakter grundare än 1,5 - 2 m för ledningar
etc. med kort varaktighet kan schakt normalt ske med betydligt brantare
släntlutning, 3:1 - 2:1.
På nästa sida visas en karta som redovisar hur stor markbelastning som
olika zoner inom planområdet maximalt bör utsättas för.
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Markföroreningar

Historisk utredning av tidigare verksamheter i området har inte gett
indikation på att föroreningar finns. Dock har området använts som
parkering sedan 2012. Miljöteknisk markundersökning har inte utförts.
Om föroreningar påträffas ska, enligt Miljöbalken, Miljöskyddsnämnden
underrättas om den påträffade föroreningen. Innan avhjälpande åtgärder
vidtas ska åtgärderna anmälas till Miljöskyddsnämnden i god tid innan
planerad åtgärd.

Risk för översvämning
eller erosion

En hydraulisk modellering för staden Alingsås har utförts av Sweco,
daterad 2009-12-30. Planområdet ligger på 250 meters avstånd från
närmaste vattendrag som är Lillån. Området ligger ca 4,1 meter över
högsta högvattennivå (+60,4) och någon risk för översvämning eller
erosion föreligger inte (höjdnivåer är angivna i höjdsystemet RH2000).

Radon

Radon är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon
finns i marken i stora delar av Sverige och kan tränga in i byggnader
genom otätheter i grunden eller källaren.
Enligt kommunens planeringsunderlag består marken inom planområdet
huvudsakligen av sand och området är markerat som normalriskområde
för radon. Kontorsbyggnad inom normalriskområde ska normalt utföras
med radonskyddande konstruktion, alternativt ska motsvarande åtgärder
vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i
byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje
byggplats och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som
ska bygga.
Inget byggnadsmaterial får användas som är radongenererande.
Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggningen, ballasten i betongen etc härrör. Frågan om radonmätning på
schaktbotten tas upp på det tekniska samrådet.

Fornlämningar/kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Om man vid
grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).
Riksintressen

Riksintresse kommunikationer

Söder om planområdet går Västra Stambanan som utgör riksintresse för
kommunikationer. Föreslagen detaljplan bedöms inte begränsa
möjligheterna till utveckling av Västra Stambanan.
Bebyggelseområden

Kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse

Planområdet ligger i anslutning till stadsdelen Sörhaga som är en
kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö. Kulturmiljön Sörhaga
karaktäriseras av den engelska trästaden med friliggande villor i ljusa,
milda kulörer.
På fastigheterna Hinden 6 och Hinden 1, direkt väster om planområdet,
ligger två befintliga byggnader. På Hinden 6 ligger ett tre våningar högt
flerbostadshus i brunt tegel, byggd 1938, och på Hinden 1 ligger en
tvåplans friliggande villa i vitt trä, byggd 1909. Det senare av dessa två är
en typisk byggnad för kulturmiljön Sörhaga. I ”Bebyggelsehistorisk
inventering av Alingsås stad, utom stadskärnan” från 2006 finns ovan
nämnda fastigheter med som ”Övriga fastigheter med kulturhistoriskt
värde, ej inventerade”.
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Hinden 6 (t.v.) och Hinden 1 (t.h.) (foton tagna från nordost).
Gestaltning
Byggnaden kommer bli välexponerad i centrala Alingsås, nära
järnvägsstationen och den högt trafikerade korsningen Stråhles
allé/Västra Ringgatan/Viktoriagatan/Stationsgatan. Platsen kan beskrivas
som entrén till kulturmiljön Sörhaga. Detta kan föranleda större krav på
byggnadens gestaltning.
Byggnaden skall passa in i omgivningen vad gäller volym och höjd. Detta
regleras i detaljplanen genom bestämmelser om högsta tillåtna totalhöjd
samt största tillåtna byggnadsarea.
Föreslagen kontorsbyggnad är uppdelad i fem mindre huskroppar med
sadeltak som är sammankopplade med en uppglasad volym i mitten.
Syftet med detta är att skapa en mer småskalig upplevelse av
byggnaden.
Förutom byggnadens volym och form så ska även hänsyn tas vid valet
av fasadmaterial och färg för att byggnaden ska passa in i den befintliga
kulturmiljön. Det vanligaste fasadmaterialet i kulturmiljön Sörhaga är trä,
och färger som är återkommande är bl.a. vitt, ljusgrå, ljusockra och mild
ljusgrön.
Nedan, och på nästa sida visas utvalda delar av det förslag som
Tengbom arkitekter har ritat (Se även illustrationen på framsidan).

Sektion från öster
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Vy från nordost.

Vy från söder.

Vy från väster.

Komplementbyggnader

En planbestämmelse tillåter att komplementbyggnader uppförs utanför
huvudbyggnad. Aktuella komplementbyggnader kan vara avfallshus eller
cykelparkering. Dessa får tillsammans ha en byggnadsarea på högst 25
m2.

Skyltar

Kommunen har antagit riktlinjer för skyltar som tillämpas vid bygglovsprövning.
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Tillgänglighet

Västra Götalandsregionen har 2015 tagit fram dokumentet ”Tillgängliga
och användbara miljöer”. Arbetsplatser ska alltid vara tillgängliga för
funktionsnedsatta. Markplaneringen skall utföras så att personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer
m.m. utan problem. Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR.

Trygghet

Trygghetsskapande aspekter är viktiga, som god belysning både inomhus i trapphus m.m. och utomhus på parkeringar och allmänna ytor (se
nedan under Ljussättning). God överblick över olika delområden ska
finnas vilket t.ex. innebär att höga buskar, plank eller murar inte får
skymma sikten längs gångstråk. Trafikflöden med fordon och människor
som rör sig ger också trygghet.

Ljussättning

Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide (antagen av kommunstyrelsen 2004) samt i rapporten Tryggt och jämställt ljus (Alingsås kommun 2010). Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva karakteristiska
detaljer/miljöer och underlätta orientering. Gång- och cykelstråk mellan
olika målpunkter som entréer, busshållplatser etc. ska vara väl ljussatta.
För belysning på kvartersmark och längs gång- och cykelstråk används
stolpar med ca 4 m höjd till armaturen, alternativt låga pollare eller
vägghängning på byggnader. Samtliga armaturer inom kvarteret bör ha
en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området.
Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och neutral färgtemperatur.
Belysningsarmaturer ska vara väl avbländade. Att armaturerna är väl
avbländade är viktigt för att inte förstöra människors mörkerseende så att
delområden med lägre ljusnivåer upplevs som alltför mörka och otrygga.
Enligt 8 kap 3 § plan- och bygglagen ställs krav på ljusanordningar
likaväl som på byggnader. Kommunens antagna riktlinjer tillämpas vid
bygglovsprövning.
Trafik och gator

Trafik

Kommunfullmäktige har antagit en Trafikplan för Alingsås Stad (antagen
2012-06-20). Bl.a. innehåller planen mål för olika trafikslag, beskrivning
av olika gators funktioner samt ett antal förslag till åtgärder. Ändrad
utformning av gator, nya gång- och cykelvägar m.m. föreslås.
I trafikplanen från 2012 föreslås en ny cirkulationsplats vid korsningen
Stråhles allé/Västra Ringgatan och Viktoriagatan/Stationsgatan. Dock är
det ont om utrymme, både när det gäller fastighetsgränser och vägens
lutning under järnvägen. En eventuell framtida cirkulationsplats bedöms
dock ej hamna i konflikt med aktuell detaljplan.
Då planområdet idag används som parkering med ca 30 platser så
förväntas planförslaget inte öka biltrafiken på Västra Långgatan och
anslutande vägar. Biltrafiken förväntas snarare att minska i takt med att
fler åker kollektivt, går, och cyklar till arbetet. Dock förväntas trafiken med
större fordon såsom avfallsfordon och varutransporter att öka till och från
planområdet.

Gator

Söder om planområdet ligger Västra Långgatans östra ände, vilket är
planområdets enda möjliga anslutning till vägnätet.
Att ansluta planområdet till Viktoriagatan i norr eller Stråhles allé i öst är
omöjligt, dels på grund av höjdskillnaden, och dels på grund av närheten
till korsningen av dessa vägar.
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Gång-, cykeloch mopedtrafik

I kommunens ”Flerårsstrategi 2018-2020” finns styrindikatorn ”Antalet
meter gång- och cykelvägar ska öka”.
Gång-, cykel- och mopedväg finns söder om planområdet som kopplar
samman Sörhaga i väst med Alingsås station och stadskärnan i öst via
en bro över Stråhles allé. Idag finns ingen separat gång- och cykelväg
längs Västra långgatan, denna smala gata nyttjas därför gemensamt av
både motorfordon och cyklister.

Trafiksäkerhet

Eftersom Västra Långatans östra ände är relativt trång och används av
både mjuka och hårda trafikanter finns en ökad risk för trafikolyckor och
en ökad otrygghet för trafikanter om inga åtgärder genomförs på denna
gata. Denna gata ligger utanför planområdet.

Parkering för bilar

Att tillräckligt med bilparkering kan skapas ska redovisas vid bygglovsprövning. Bilinnehav förändras över tiden vilket innebär att det kan vara
lämpligt med en högre planeringsnorm och en lägre byggnorm för vad
som måste anläggas från början.
För den närmsta framtiden föreslås följande byggnorm för
kontorsparkering tillämpas: 25 p-platser/1000 kvm bruttoarea
För kontor kan samutnyttjande ske med bostäder och då kan normen 15
p-platser/1000 kvm bruttoarea tillämpas.

Parkering för cyklar

Ett lokalt trafikmål är att utveckla cykeltrafiken. För att göra cykelåkande
attraktivt behöver cykelparkeringar finnas. Tillräckligt med cykelparkering
ska redovisas vid bygglovsprövning. Platserna ska vara bekvämt
belägna nära entréer, tillräckligt stora samt säkra. De kan utformas som
låsbara cykelrum alternativt cykelställ under skärmtak med t.ex. kablar
för fastlåsning. En planbestämmelse anger att cykelparkering ska finnas.

Kollektivtrafik

I kommunens ”Flerårsstrategi 2016-2018” finns styrindikatorn ”Fler resor
med kollektivtrafik”.
Närmaste hållplats är Alingsås station som ligger på ca 250 meters
avstånd från planområdet. Alingsås station är belägen längs järnvägen
Västra stambanan som kopplar samman Stockholm och Göteborg.
Pendeltåg till Göteborg avgår en gång per halvtimme på morgnar och
eftermiddagar måndag-fredag och tar 30-40 min. Utöver det avgår även
lokalbussar, samt regionaltåg.
Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Området ansluts till kommunalt vatten och avlopp. Anslutning bör ske via
Västra Långgatan.

Brandvattenförsörjning

Brandpost finns idag ca 100 meter norr om planområdets södra del
(vilket förväntas bli parkering och således uppställningsplats för
brandfordon). Detta avstånd är för stort då det bör understiga 50 meter,
och därför krävs en ny brandpost, förslagsvis vid korsningen Västra
Långgatan/Gustav Adolfsgatan.

Dagvatten

Dagvatten ska alltid tas om hand lokalt där så är möjligt och lämpligt
samt om så behövs genomgå rening innan det avleds till recipient.
Kommunfullmäktige har i oktober 2010 antagit ”Dagvattenstrategi för
Alingsås tätort” (en bilaga till ”Strategi för vatten & avlopp i Alingsås
kommun”). Tekniska nämnden har också godkänt ”Dagvattenplan för
Alingsås tätort, Del I”, daterad mars 2011.
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Mark som idag inte är hårdgjord bör fortsättningsvis också vara det för att
dagvattenmängden som måste ledas bort inte skall öka. Detta kan t.ex.
lösas genom växtlighet på nya tak och god genomsläpplighet i gång-,
kör- och parkeringsytor.
Energitillförsel

Kommunfullmäktige har antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. Målen är i
huvudsak att energianvändningen per invånare och utsläppen av
växthusgaser per invånare ska minska, andelen förnyelsebar energi ska
öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög
energieffektivitet. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås
energiplan 2012-2013”.

Energikrav för
kommunal mark

Enligt Alingsås energiplan ska all bebyggelse på tomtmark som sålts
efter markanvisning eller till tomtkön vara av typ passivhus eller annan
liknande byggnation (enligt ”Riktlinjer för miljöanpassat byggande”).
Energikraven för passivhus är enligt FEBY 12:
Högst 50 kWh/kvm och år för byggnader större än 400 kvm
Högst 55 kWh/kvm och år för byggnader mindre än 400 kvm
Energikraven enligt ”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” är:
Högst ca 60 kWh/kvm och år för uppvärmning och varmvatten (+ ca 12
kWh/kvm och år för driftel)
Något av ovanstående energikrav bör uppfyllas. Att beräknad energi
klarar kraven redovisas i den energibehovsberäkning som ska lämnas till
samhällsbyggnadskontoret innan byggstart.

Miljöanpassat byggande

Enligt ”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” ska dels bygg- och installationsteknik användas som medför låg vatten- och energianvändning, dels
individuell mätning ske av tappvarmvatten och el för varje bostad eller
verksamhet.

El

En transformatorstation är belägen ca tio meter söder om planområdet.

Restprodukter/avfall

För avfallsfordon krävs rundkörningsmöjlighet på 4 m bred väg eller
vändplan med ett vändutrymme om 8 + 8 meter alternativt en vändradie
om 9 meter. Längsta tillåten dragväg för avfallskärl är 25 meter.
Avfallskärl för brännbart hushållsavfall, kärl för komposterbart hushållsavfall samt eventuella sorteringskärl för Fastighetsnära insamling
(tidningar, förpackningar av plast, glas, metall och papper/kartong m.m.)
ska finnas under tak och med god tillgänglighet. Avfallsbehållare ska vid
hämtningstillfället vara uppställd i omedelbar anslutning till
hämtningsfordonets körväg.
I detaljplanen finns en yta avsedd för vändning av avfallsfordon,
markerad ”vändzon” på illustrationskartan. Miljöhus skall byggas inom
korsprickad mark på plankartan.
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4. Konsekvenser
Hållbar utveckling
Ekologiska
konsekvenser

Anslutning kommer att ske till kommunal fjärrvärme vars energi till ca 95
% kommer från koldioxidneutralt biobränsle.
Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svårare att
påverka. Exploateringen sker dock i ett bra kommunikationsläge med
närhet till kollektivtrafik och goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik.

Sociala
konsekvenser

En förtätning i centrala Alingsås skapar ett ökat flöde av människor och
större möjlighet till möten.

Ekonomiska
konsekvenser

Förtätning i områden där infrastruktur redan är utbyggd ger lägre
byggkostnader.
Miljö

Naturmiljö

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av
naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Det finns inga intressen vad gäller
flora, fauna eller rödlistade arter registrerade inom planområdet. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. Förändringen avser ett detaljplanerat område där marken
huvudsakligen redan är ianspråktagen.

Kulturmiljö

Planen innebär inte någon förändring av någon kulturhistoriskt värdefull
miljö, dock ligger planen i anslutning till kulturmiljön Sörhaga. Nuvarande
förslag är anpassat till befintlig kulturmiljö, både i skala och i utformning.

Miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet

Miljökvalitetsnormer finns för kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly,
bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. Följande mål finns i
Alingsås miljömål 2011-2019: ”De nationella miljömålen avseende
luftföroreningar ska klaras i hela kommunen. Halten bensen ska
understiga lågrisknivån som årsmedelvärde. Nya bostäder ska om
möjligt lokaliseras till platser där miljömålet för Frisk luft klaras.”
Luftkvalitén i Alingsås kontrolleras regelbundet i stadens centrala delar.
Mätningarna görs varje år under vintertid, som är den mest belastade
årstiden. Under 2011 har luftmätningar av kvävedioxid, svaveldioxid,
bensen, xylen och toluen utförts i centrala Alingsås via
samverkansorganisationen Luft i Väst. Ingen av mätningarna indikerar
något överskridande av de lagstadgade miljökvalitetsnormerna. Halten
bensen överskrider kommunens miljömål och trenden generellt för
kvävedioxid är svagt stigande fr o m år 2008.
Denna plan tillsammans med andra planer och eventuell allmän
trafikökning medför generellt ett tillskott av luftföroreningar i centrala
staden och vid större trafikleder. I det aktuella planområdet bedöms att
miljökvalitetsnormer och miljömål för luft klaras.

Vibrationer

Vibrationer från Västra stambanan kan uppträda. Avståndet mellan
järnvägen och närmast föreslagna kontorsbyggnad är ca 50 meter.
Inför byggnationen av vändspåret på Västra stambanan togs en
underlagsrapport för vibrationer fram av Trafikverket, daterad 2015-0923. Mätresultatet som baseras på en ”väsentlig ombyggnad” av Västra
stambanan visar att de närliggande bostadshusen på Hinden 1 och 6
hamnar inom komfortnivån ”övervägande av åtgärd”. Detta då det
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uppmättes ett värde på mellan 0,4 och 1 mm/s RMS i dessa byggnader.
Risker

Länsstyrelsen har 2006 beslutat om en policy för markanvändning intill
transportleder för farligt gods. Inom riskhanteringsområdet 150 meter har
möjlig markanvändning angivits. Zonerna har inga fasta gränser utan
hänsyn måste tas till förhållandena på varje plats.
Planområdet ligger inte vid någon av de vägar (E20 och R42) som länsstyrelsen rekommenderat som färdvägar för genomfartstransporter med
farligt gods. I kommunens risk- och sårbarhetsanalys som antogs av
Kommunstyrelsen 2004 har vägvalsstyrning angivits för transporter
mellan primärnätet och leverantör/mottagare i industriområden i
centralorten. Planområdet ligger inte heller vid någon av dessa vägar.
En kvantitativ riskutredning med avseende på farligt gods på Västra
stambanan har utförts av COWI 2018-05-23.
Bland annat anger utredningen följande:
Länsstyrelens riktlinjer för kontor
I Länsstyrelsens policy för markanvändning intill transportleder för farligt
gods framgår att kontor bör förläggas i zon B, där zon A är zonen
närmast järnvägen. I dessa riktlinjer anges inga specifika avstånd, utan
zonerna är glidande och beroende på platsspecifika egenskaper och
förhållanden. Planerad bebyggelse bedöms följa dessa riktlinjer då
kontor placerats bakom parkeringsytor på ett avstånd >50 meter från
Västra Stambanan.
Individrisk
Jämfört med DNV:s kriterier hamnar individrisken utomhus och inomhus
på en nivå som anses som acceptabel och där skyddsåtgärder ej anses
nödvändiga för det minsta avstånd som råder mellan Västra Stambanan
och planerad bebyggelse. Detta gäller både med och utan hänsyn till
kvantifierade skyddsåtgärder.
Samhällsrisk
Jämfört med DNV:s kriterier hamnar den samlade samhällsrisken, utan
hänsyn till rekommenderade skyddsåtgärder, inom ALARP-området där
skyddsåtgärder skall vidtagas ifall det är kostnadsmässigt rimligt. När
hänsyn tas till kvantifierade skyddsåtgärder (ventilation placerad högt
och vänd bort från Västra Stambanan) reduceras samhällsrisken något
och hamnar fortsatt inom ALARP-området. Det är huvudsakligen befintlig
bebyggelse som bidrar till samhällsrisken då viss bostadsbebyggelse
ligger mycket nära Västra Stambanan.
Skyddsåtgärder
Baserat på inventeringen och resultaten från beräkningar och
bedömningar av individ- och samhällsrisk bedöms föreslagen
exploatering med avseende på omfattning och geografisk placering i
närheten av Västra Stambanan möjlig, förutsatt att rekommenderade
skyddsåtgärder beaktas vid ny bebyggelse.
Utifrån beräkningar, kriterier, platsspecifika förhållanden och kvalitativa
värderingar föreslår COWI följande skyddsåtgärder för ny bebyggelse
inom planområdet:
•

Barriär skall finnas som motverkar att vätska rinner bort från
järnvägsområdet och in mot studerat område. Förslag på barriär
kan vara: vall, dike eller plank som är tätt i nedkant.

•

Utrymning bort från farligt godsled (Västra Stambanan) skall vara
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möjlig.
•

Ventilation skall vara placerad högt och vänd bort från farligt
godsled (Västra Stambanan).

•

Ett bebyggelsefritt område skall eftersträvas 0-30 meter från
Västra Stambanan (närmsta spår).

•

Bebyggelsefritt område (0-30 meter) skall ej utformas på ett sätt
som uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta innebär i
praktiken att uteplatser, lekplatser etc. inte skall finnas mellan
planerad bebyggelse och järnvägen. Området kan dock, som i
dagsläget, användas till ytparkering.

Om planerad bebyggelse skulle förändras så att den istället placeras
inom 50 meter från Västra Stambanan rekommenderar COWI följande
skyddsåtgärder utöver de som omnämns ovan:
•

Fasadkrav för ny bebyggelse inom 50 meter från Västra
Stambanan: Alla fasader inklusive tak skall utformas med ytskikt i
obrännbart material.

•

Entréer skall ej vetta mot Västra Stambanan.

Konsekvenser för närboende
Planförslaget innebär att en ny byggnadsvolym tillkommer på platsen
vilket kan ge skuggningar på morgonen för närliggande bostäder väster
om planområdet.
Den planerade verksamheten förväntas inte generera någon ökad
mängd buller, lukt, eller ljus som kan påverka närliggande bostäder
jämfört med nuvarande verksamhet.
Behovsbedömning
Ställningstagande

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen 4
kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 7 § för aktuell detaljplan. Kommunen har
bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid
behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen
särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed
bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt
planområde.

5. Administrativa frågor
Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från den dag då beslutet att anta
planen vinner laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att
bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att
synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren kan begära ekonomisk kompensation för uppkommen skada
eller förlorad byggrätt.

PBL-version

Planarbetet påbörjades efter 2 januari 2015 och planeringen sker därför i
enlighet med den nya version av plan- och bygglagen (PBL) som gäller
från och med detta datum.
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Handläggning

Planläggningen sker med standardförfarande. Detta förfarande kan
tillämpas om förslaget är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten
eller i övrigt av stor betydelse och inte heller kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan. Förfarandet inleds med ett samrådsskede med
de som är berörda.
Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och
därefter antas planen av Samhällsbyggnadsnämnden.

Planavgift

Ett planavtal är upprättat om fördelning av kostnader för planarbetet och
planavgift kommer därför inte att tas ut i samband med bygglov.
6. Genomförande
Organisatoriska frågor

Huvudmannaskap

Alingsås kommun är huvudman för allmän plats. Huvudmannaskapet
innebär ansvar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän
plats.

Ansvarsfördelning

Alingsås kommun ansvarar för projektering och utförande av samtliga
åtgärder på allmän platsmark.
Exploatören ansvarar för projektering och utförande av samtliga åtgärder
på kvartersmark.

Avtal

Detaljplanens genomförande i de delar som idag ägs av Alingsås
kommun regleras i ett marköverlåtelseavtal mellan Alingsås kommun och
berörd exploatör. Ett ingånget avtal mellan Alingsås kommun och berörd
exploatör ska föreligga innan detaljplanen antas.
Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till
detaljplanen hörande fastighetsföreteckningen.

Allmän platsmark

En remsa i planområdets östra del som i gällande plan regleras som
kvartersmark, Allmänt ändamål, får i de nya detaljplanen användningen
allmän plats, PARK.
Övrig mark inom planområdet tillhörande Centrum 1:17 som i gällande
plan A469 är reglerad som allmän plats, PARK samt kvartersmark,
Allmänt ändamål kommer efter försäljning och marköverföring att tillhöra
Hinden 7, och regleras som kvartersmark KONTOR enligt ny detaljplan.
Alingsås kommun ansvarar för ansökan om fastighetsbildningsåtgärder.

Kvartersmark

Fastigheten Hinden 7 ges genom detaljplanen möjlighet till utökad
byggrätt.
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Föreslagen fastighetsbildning.
Ekonomiska frågor
Planavgift

Kostnaden för kommunens planarbete regleras i ett separat planavtal
som upprättats mellan Alingsås kommun och berörd exploatör.

Anläggningar på
kvartersmark

Exploatören bekostar alla erforderliga anläggningar inom kvartersmark.

Intäkter

Alingsås kommun säljer mark till exploatören.

VA-ledningar

Kommunen bygger ut samtliga allmänna va-ledningar fram till anslutningspunkt vid fastighetsgräns. Kostnaderna täcks av anläggningsavgifter enligt gällande taxa.
Tekniska frågor

Utredningar

Följande utredningar är underlag för detaljplanen:
• Geoteknisk utredning. Norconsult 2018-05-25
• Riskutredning. COWI 2018-05-23
De geotekniska undersökningar som gjorts är tillräckliga för överväganden i plansammanhang. Inför detaljprojektering av kvartersmarken
(husgrundläggning, uppfyllnader m.m.) erfordras ytterligare undersökningar.

El-, teleledningar mm

Alingsås Energi Nät, Skanova samt övriga nätägare ska kontaktas i god
tid innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar. Minst fyra
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månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Skanovas
anläggningar önskar Skanova att beställning har inkommit på eventuell
undanflyttning. Kostnader för omläggningar belastas exploatören.
Massbalans

En massbalans ska eftersträvas för planområdet. Exploatör och
entreprenör ansvarar för omhändertagande samt att bygglov söks för
tillfällig lagring av massor för omfördelning inom området.

Medverkande

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med
representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret, tekniska förvaltningen och miljöskyddskontoret.
Förslag på ny byggnad samt illustrationer har tagits fram av Tengbom
Arkitekter.
Planavdelningen
Johan Delvert
Planarkitekt

Page 287 of 288
18

,5

,5
64

64

UPPLYSNINGAR
platser, samt intilliggande parkering med ca 11 platser. Byggnadens gestaltning

64,

5

64,5

bygga.

64,5
64

,5

64,5

ILLUSTRATIONSKARTANS BETECKNINGAR

n1
Befintlig byggnad

HINDEN 1

PARK

64,62

64,5

HINDEN 7

PARK

K II

Park

Parkering
Garageramp

Kvartersmark

,5

K

64

e1 v1 f1 f2 f3 b1

64,5

62
,5

64,73

Kontor

Bebyggandets omfattning

64,5

HINDEN 6>1
64,75

e2 f3 b2

64

64
,5

64,5

64,5
b2

64,5

komplementbyggnad.

,5
II
e1

.

64,5

e2

HINDEN 6>2
BLADET 3

2

.

CENTRUM 1:17

Cykelparkering ska finnas.

60

,5

b3

2

Utformning
v1
f1

62

64

BLADET 5

Det ska finnas en tydlig uppdelning mellan flera huskroppar,
sammankopplade med en uppglasad volym.
2
.

f2

PLANKARTA

f3

Huskropparnas

GRUNDKARTA

,5

,
64

64

5

0, 0:0

b1
b2
b3

64,

5

64,5

Staket
Markkonturer

25 kPa.
10 kPa.

Koordinatsystem SWEREF 99 12 00

Befintlig byggnad

Markens anordnande och vegetation

64,5

Fastighetsbeteckningar

Befintlig belysningsstolpe

n1

64

,5
64,5

HINDEN 1

64,5

HINDEN 7

OCH ILLUSTRATIONSKARTA
,5

64

64,5

62

,5

Planhandlingar:
Planbeskrivning

64

64

64,5

64,5

,5

64,5

HINDEN 6>1

,5

64,5

HINDEN 6>2

Johan Delvert
Planarkitekt

62

BLADET 5

64

BLADET 3

CENTRUM 1:17

60

,5

64,5

Beslutsdatum

A1: SKALA 1:500
A3: SKALA 1:1000

ILLUSTRATIONSKARTA

0

Page 288 of 288

5

Antagande

25

50 M

Lagakraftvinnande

Sign

