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Daniel Filipsson (M),
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A/ Förslag om införande av valfrihetssystem (LOV) i särskilt boende för äldre
B/ Budget för kommunstyrelsen 2020-2022
C/ Trafikstrategi
D/ Kommundirektörens information
E/ GR-information och övrig information
2.

Förslag om införande av valfrihetssystem (LOV) i särskilt boende för
äldre, 2019.757 KS

3.

Svar på motion - Levandegör kommunens parker - Camilla Stensson
(S), Leif Hansson (S) och Simon Waern (S), 2019.396 KS

4.

Svar på motion om att upprätta ett program för miljöanpassat byggande
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2019.212 KS

5.
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6.
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8.
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10.
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11.
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ombyggnation i Alingsås kommun, 2016.339 KS

12.
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13.
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14.
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15.
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16.

Redovisning av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut



17.
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projektledare
2019.001 KS-027 Delegationsbeslut - Enligt 3.8 Uppdatering av attestlista för
kommunledningskontoret

Meddelande om nya ledamöter i krisledningsnämnden 2019-2022,
2019.762 KS

Sida 2 av 203
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valfrihetssystem (LOV) i
särskilt boende för äldre
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

§ 205 2019.757 KS

Förslag om införande av valfrihetssystem (LOV) i särskilt boende för
äldre
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun om en
övergripande målsättning om ökad valfrihet och självbestämmande i Alingsås.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2019 om Handlingsplan för ökad valfrihet
(LOV) i Alingsås kommun, där samtliga nämnder fick i uppdrag att genomföra analys av vilka
tjänster inom respektive verksamhetsområde som valfrihetssystem kan införas inom. Efter
genomförd utredning gavs nämnderna i uppdrag att senast våren 2020 lämna förslag till
kommunfullmäktige om att besluta om att införa valfrihetssystem inom aktuella
verksamhetsområden.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 18 november 2019 att godkänna återrapport av
uppdrag Handlingsplan för ökad valfrihet, samt att anmoda kommunfullmäktige att besluta
om att införa valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november framfört följande samt lämnat
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har tagit del av vård- och omsorgsnämndens återrapport av
tilldelat uppdrag i flerårsstrategi samt Handlingsplan för ökad valfrihet.
Kommunledningskontoret kan till att börja med konstatera att det som utretts är att införa
LOV inom verksamhetsområdet särskilt boende för äldre. Vård- och omsorgsnämnden har
sedan tidigare infört LOV inom hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård samt utrett
frågan för områdena daglig verksamhet och ledsagarservice inom LSS. Dock saknas
utredning kring återstående verksamheter där LOV enligt lagstiftningen är tillåtet att införa.
En heltäckande utredning av kvarstående möjligheter till LOV inom nämndens område
kommer att presenteras av vård- och omsorgsnämnden under 2020.
Gällande det aktuella verksamhetsområdet särskilt boende för äldre har vård- och
omsorgsnämnden gjort en omvärldsbevakning som visar att 21 av Sveriges 290 kommuner
har infört LOV inom området särskilt boende för äldre. Av dessa är det företrädesvis
kommuner i Stockholmstrakten som har infört LOV inom området.
Kommunledningskontoret delar vård- och omsorgsnämndens uppfattning att det finns
förutsättningar för att införa valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre i Alingsås
kommun. Kommunledningskontoret håller även med om att det finns identifierade risker som
är kopplade till införandet och att dessa behöver tas i beaktning vid ett eventuellt införande.
Genom att tillsätta en arbetsgrupp, samt en tids- och aktivitetsplan för en införandeprocess
av LOV inom området kommer dessa frågor att kunna hanteras på ett adekvat sätt. Noteras
bör att förslaget inte bedöms komma att påverka befintlig personal. En betydande fördel är
att införandet av valfrihetssystem inom området möjliggör för en hantering av den förväntade
volymökning av brukare som kommer att ske inom området inom de kommande åren.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

AU § 205 forts
Kommunledningskontorets förslag till beslut:
Förslag till beslut i kommunfullmäktige;
Kommunfullmäktige beslutar att vård-och omsorgsnämnden ska införa valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige får
följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämnden inte ska införa valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre.
Björn Wallin Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson (S) föreslår att Simon Waerns
ändringsförslag bifalls.
Daniel Filipsson (M), Karl-Johan Karlsson (C) och Jens Christian Berlin (L) föreslår att
kommunledningskontorets förslag till beslut bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslag mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att vård-och omsorgsnämnden ska införa valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.
Reservation
Simon Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson (S) lämnar
följande skriftliga reservation:
Socialdemokraterna reserverar sig mot arbetsutskottets beslut att föreslå kommunstyrelsen
att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att besluta om införande av LOV inom särskilt boende.
Det LOV i grunden innebär är frihet åt privata vindstdrivande företag att etablera sig i vår
kommun och få tillgång till våra gemensamma skattemedel för att driva sin enskilda
verksamhet. Detta samtidigt som kommunens möjligheter att bedriva och planera den
offentliga verksamheten medvetet undergrävs. Att som kommun tillsammans med privata
aktörer bygga och även i vissa fall drifta särskilda boenden är något som redan i dag, via
offentlig upphandling, är fullt genomförbart. LOV är således ingen förutsättning för att
säkerställa att fler särskilda boenden byggs. Mot denna bakgrund ställer vi oss starkt kritiska
till förslaget.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-29
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2019.757 KS

Förslag om införande av valfrihetssystem (LOV) inom
särskilt boende för äldre
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun om en
övergripande målsättning om ökad valfrihet och självbestämmande i Alingsås.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2019 om Handlingsplan för ökad valfrihet
(LOV) i Alingsås kommun, där samtliga nämnder fick i uppdrag att genomföra analys av vilka
tjänster inom respektive verksamhetsområde som valfrihetssystem kan införas inom. Efter
genomförd utredning gavs nämnderna i uppdrag att senast våren 2020 lämna förslag till
kommunfullmäktige om att besluta om att införa valfrihetssystem inom aktuella
verksamhetsområden.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 18 november 2019 att godkänna återrapport av
uppdrag Handlingsplan för ökad valfrihet, samt att anmoda kommunfullmäktige att besluta
om att införa valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret har tagit del av vård- och omsorgsnämndens återrapport av
tilldelat uppdrag i flerårsstrategi samt Handlingsplan för ökad valfrihet.
Kommunledningskontoret kan till att börja med konstatera att det som utretts är att införa
LOV inom verksamhetsområdet särskilt boende för äldre. Vård- och omsorgsnämnden har
sedan tidigare infört LOV inom hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård samt utrett
frågan för områdena daglig verksamhet och ledsagarservice inom LSS. Dock saknas
utredning kring återstående verksamheter där LOV enligt lagstiftningen är tillåtet att införa.
En heltäckande utredning av kvarstående möjligheter till LOV inom nämndens område
kommer att presenteras av vård- och omsorgsnämnden under 2020.
Gällande det aktuella verksamhetsområdet särskilt boende för äldre har vård- och
omsorgsnämnden gjort en omvärldsbevakning som visar att 21 av Sveriges 290 kommuner
har infört LOV inom området särskilt boende för äldre. Av dessa är det företrädesvis
kommuner i Stockholmstrakten som har infört LOV inom området.
Kommunledningskontoret delar vård- och omsorgsnämndens uppfattning att det finns
förutsättningar för att införa valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre i Alingsås
kommun. Kommunledningskontoret håller även med om att det finns identifierade risker som
är kopplade till införandet och att dessa behöver tas i beaktning vid ett eventuellt införande.
Genom att tillsätta en arbetsgrupp, samt en tids- och aktivitetsplan för en införandeprocess
av LOV inom området kommer dessa frågor att kunna hanteras på ett adekvat sätt. Noteras
bör att förslaget inte bedöms komma att påverka befintlig personal. En betydande fördel är
att införandet av valfrihetssystem inom området möjliggör för en hantering av den förväntade
volymökning av brukare som kommer att ske inom området inom de kommande åren.
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Ekonomisk bedömning
Kommunledningskontoret har tagit del av och delar den ekonomiska bedömning som vårdoch omsorgsförvaltningen har genomfört. Ett införande av LOV inom särskilt boende för äldre
innebär vissa risker men det finns likväl risker med att avstå från ett införande.
Kommunkoncernen har en prekär finansiell situation vilket försvårar möjligheterna att
anlägga nya boenden i egen regi. Om kommunkoncernen ska prioritera in ytterligare
investeringar i särskilda boenden behöver det vidtas åtgärder för att säkerställa denna
finansiering. Det kan bland annat innebära att andra investeringar får stå tillbaka, att
tillgångar kan behöva avyttras och resultatnivåer höjas. Kommunledningskontoret gör därför
den ekonomiska bedömningen att ett införande av LOV inom särskilt boende för äldre är att
föredra.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att vård-och omsorgsnämnden ska införa valfrihetssystem
(LOV) inom särskilt boende för äldre från och med 1 januari 2022.

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

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-29
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Vård- och omsorgsnämnden
Protokoll
2019-11-18

§ 97 2019.282 VON

LOV i särskilt boende
Ärendebeskrivning
I Vård- och omsorgsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 har nämnden fått ”i uppdrag att
fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem”.
Kommunfullmäktige beslutade även 2019-09-04 om Handlingsplan för ökad valfrihet i
Alingsås kommun (§ 152 2019.437 KS). I den fick nämnden i uppdrag att ”under hösten 2019
utreda möjligheterna att införa valfrihetssystem inom sina respektive verksamhetsområden
(…)”.
Då dessa två uppdrag hänger samman avser förvaltningen svara på dem tillsammans
genom denna tjänsteskrivelse.
Vård- och omsorgsförvaltningen konstaterar att Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV)
tillämpas inom hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvårdsinsats sedan 2010. Utöver det
finns beslut om att inte införa LOV inom insatsen ledsagarservice inom LSS. Det första
beslutet togs av socialnämnden december 2016 (SN 2016-12-20, § 129), som fram till 31
december 2017 hade ansvar för funktionsstödsverksamheten. Beslutet omfattade
ledsagarservice enligt SoL och LSS. I samband med att LSS-verksamheten gick över till
dåvarande vård- och äldreomsorgsnämnden 1 januari 2018 fick förvaltningen i uppdrag att
göra en utredning gällande införandet av LOV inom ledsagarservice och daglig verksamhet
hösten 2018 Uppdaterad utredning angående införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV)
i daglig verksamhet och ledsagarservice (bilaga1). Utredningen diskuterades i vård- och
omsorgsnämnden (VON) 2018-10-22. VON fastslog att volymerna var för små i kombination
med att LOV skulle riskera att slå sönder en välfungerande verksamhet och att LOV där med
inte var aktuellt att införa inom ramen för varken daglig verksamhet eller ledsagarservice.
Det är inom verksamhetsområdet särskilt boende för äldre som det kvarstår för vård- och
omsorgsnämnden att slutligt besluta om LOV. Frågan har processats genom utredningar
(bilagor 1, 2 och 3) och politiska beslut sedan 2012.
För att fullfölja uppdraget i Vård- och omsorgsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 gällande
utvecklandet av valfrihetsmodeller, tidigare politiska beslut och den utpekade viljan i
kommunfullmäktiges Handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun har vård- och
omsorgsförvaltningen gjort en omvärldsbevakning och nulägesanalys gällande ett införande
av LOV inom särskilt boende för äldre.

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-10-24 lämnat följande yttrande:
I Omvärldsbevakning och nulägesanalys av att införa Lag (2008:962) om valfrihetssystem
inom särskilt boende för äldre, bilaga 4, konstaterar förvaltningen att det finns förutsättningar
i form av upparbetade strukturer som skapar möjligheter vid ett införande av LOV inom
särskilt boende för äldre. Förvaltningen har även identifierat risker kopplat till ett införande av
LOV inom särskilt boende för äldre. De mest centrala riskerna är att LOV inom särskilt
boende riskerar att bli kostnadsdrivande, att det inte ökar valfriheten för den enskilde och att
Justerandes sign
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Vård- och omsorgsnämnden
Protokoll
2019-11-18

kommunen blir fast i långa kontrakt med privata aktörer och förlorar sina styrningsverktyg
gällande bemanning och strategisk planering av äldreboenden. Ytterligare risker som
framkommit är att förvaltningen idag inte har någon vårdtyngdsmätning eller tillräckligt
avancerad bemanning i avseendet arbetspass som kan förläggas flexibelt i
samplaneringsområden.
Förvaltningen konstaterar att det behöver finnas ett system för vårdtyngdsmätning på plats
före LOV införs inom särskilt boende. Detta är en grund för att skapa rättvisande
ersättningsmodell som valfrihetssystemet ska bygga på. Att arbeta med vårdtyngden är även
en förutsättning för att bevaka kvalitet och arbetsmiljö i relation till en dynamisk bemanning.
Ytterligare en avgörande del att ha på plats före ett införande av LOV är en utvecklad
bemanningsplanering. Arbetet med att införa LOV bedöms därför behöva gå i takt med
Heltidsresan.
Vid ett beslut att införa LOV inom särskilt boende för äldre planerar förvaltningen att sätta
samman en arbetsgrupp vars uppdrag blir att ta fram en tids- och aktivitetsplan, för en
införandeprocess av LOV.
För att skapa möjlighet att arbeta med de identifierade riskerna samt få vårdtyngdsmätning
och en mer avancerad bemanning på plats ser förvaltningen behov av att ha fram till 31
december 2021 på sig att planera och förbereda ett införande av LOV inom särskilt boende
för äldre.
Förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdragen att
”utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem” från Vårdoch omsorgsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 och uppdraget i Handlingsplan för
ökad valfrihet i Alingsås kommun att ”under hösten 2019 utreda möjligheterna att
införa valfrihetssystem inom sina respektive verksamhetsområden (…)” och anser att
frågorna är fullt ut utredda.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att införa LOV inom
särskilt boende för äldre från 1 januari 2022.
3. Vård- och omsorgsnämnden ger i uppdrag till förvaltningen att ta fram en tids- och
aktivitetsplan för införandet av LOV inom särskilt boende för äldre och som innehåller
regelbunden återrapportering till nämnden. Planen ska redovisas för nämnden 2020,
kvartal 1.
Arbetsutskottet behandlade ärende vid sitt sammanträde 2019-11-04 § 60.
Ett enat arbetsutskott beslutade att ärendet skulle hänskjutas till nämndsammanträdet i
november.
Förvaltningens yttrande
Då det är KF som fattar det slutgiltiga beslutet om införande av LOV i särskilt boende, har
förvaltningen efter AU-sammanträdet, till nämnden förslagit ändringar av två beslutspunkter
enligt följande:
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår KF att besluta om att införa LOV inom särskilt
boende för äldre från och med 1 januari 2022.
3. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare att ta fram
underlag för en tids-och aktivitetsplan för införande av LOV inom särskilt boende för äldre
Justerandes sign
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Vård- och omsorgsnämnden
Protokoll
2019-11-18

och som innehåller regelbunden återrapportering till nämnden, utifrån KF:s beslut. Planen
ska redovisas för nämnden 2020, kvartal
Förslag till beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdragen att ”utveckla
valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem” från Vård- och
omsorgsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 och uppdraget i Handlingsplan för ökad
valfrihet i Alingsås kommun att ”under hösten 2019 utreda möjligheterna att införa
valfrihetssystem inom sina respektive verksamhetsområden (…)” och anser att frågorna är
fullt ut utredda.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår KF att besluta om att införa LOV inom särskilt
boende för äldre från och med 1 januari 2022.
3. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare att ta fram
underlag för en tids-och aktivitetsplan för införande av LOV inom särskilt boende för äldre
och som innehåller regelbunden återrapportering till nämnden, utifrån KF:s beslut. Planen
ska redovisas för nämnden 2020, kvartal 1.

Förslag till beslut på sammanträdet
Birgit Börjesson (S), Britt Andersson Näsman (S) Bo Hallberg (S), Sven Helgesson (S),
Margareta Gustafsson (S) och Maria Stern (V) yrkar avslag på beslutspunkt 2.
Ordförande frågar om nämnden kan besluta u enlighet med beslutspunkt 2, och finner att så
är fallet.
Omröstning begärs och genomförs.
Beslutsgång
Ja - röst för att beslutspunkt 2 antas.
Nej- röst för att beslutspunkt 2 avslås.

Parti
Micaela Kronberg

M

Britt A Näsman

S

Bo Hallberg

S

Sven Helgesson

S

L-O Jaeger

Sd

Maria Stern

V

Margareta Gustafsson

S

Birgit Börjesson

S

Zlatibor Zinik

C

Torbjörn Gustafsson

C

Ingela Andreen

L

Philip Perdin

M

Bengt Eliasson

Kd

Totalt
Justerandes sign

Ja
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida10
3 av 4
203

Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden
Protokoll
2019-11-18

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordförande att beslutspunkt 2 antas
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdragen att ”utveckla
valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystem” från Vård- och
omsorgsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 och uppdraget i Handlingsplan för ökad
valfrihet i Alingsås kommun att ”under hösten 2019 utreda möjligheterna att införa
valfrihetssystem inom sina respektive verksamhetsområden (…)” och anser att frågorna är
fullt ut utredda.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår KF att besluta om att införa LOV inom särskilt
boende för äldre från och med 1 januari 2022.
3. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare att ta fram
underlag för en tids-och aktivitetsplan för införande av LOV inom särskilt boende för äldre
och som innehåller regelbunden återrapportering till nämnden, utifrån KF:s beslut. Planen
ska redovisas för nämnden 2020, kvartal 1.
Reservation
Birgit Börjesson (S), Britt Andersson Näsman (S) Bo Hallberg (S), Sven Helgesson (S),
Margareta Gustafsson (S) och Maria Stern (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det
egna yrkandet.
Protokollsanteckning
Micaela Kronberg (M), Philip Perdin (M), Zlatibor Sinik (C), Bo Lundbladh (C), Ingela
Andreen (L), Bengt Eliasson (KD) lämnar följande anteckning till protokollet:
Utifall kommunfullmäktige beslutar att bifalla införandet av LOV, anser vi att Vård- och
Omsorgsnämnden noggrant ska utreda olika alternativa ersättningsmodeller som kan
tillämpas vid införande av LOV.
Expedieras till
Förvaltningschef
Planeringsavdelningschef
Kommunfullmäktige
Stabschef kommunledningskontoret

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Bilaga till beslutsunderlag

Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem
inom särskilt boende
Bakgrund
Våren 2009 beslutade kommunfullmäktige att vård och äldreomsorgsnämnden
skulle tillämpa Lag om valfrihetssystem, LOV (SFS 2008:962) inom hemtjänsten.
Syftet med lagen är ”att tydliggöra rättsläget och underlätta för kommuner och
landsting som vill öka valfriheten inom sina verksamheter” (prop. 2008/09:29).
Lagen reglerar vad som ska gälla för de kommuner som vill konkurrensutsätta
kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och
omsorgstjänster till vårdtagaren eller patienten.
Kommunfullmäktige tog 2012-12-12 beslut om att ge vård och äldreomsorgsnämnden tillåtelse att införa valfrihetssystem för särskilda boendeformer för äldre, i
enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem.
Särskilda svårigheter vid LOV-isering av särskilda boende
Hittills är det endast ett fåtal kommuner som har infört valfrihetssystem när det gäller
särskilda boendeformer. Det beror sannolikt på de särskilda problem som är
förknippade med dessa boendeformer ur ett valfrihetsperspektiv.
Särskilda boenden innebär höga fasta kostnader och både kommuner och externa
leverantörer kan ha svårt att finansiera den överkapacitet som i vissa fall krävs för
att valfriheten ska bli reell. I vissa fall är det den upphandlade leverantören som äger
den aktuella fastigheten vilket gör att det kanske är mer ändamålsenligt att tillämpa
lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, förkortad LOU. I andra fall är det
kommunen som äger fastigheten, vilket ofta för med sig olika typer av hyresrättsliga
frågor som behöver klargöras i avtalet. Det kan t.ex. handla om frågor om
besittningsskydd i de fall kommunen vill säga upp avtalet med leverantören. Ibland
är kommunen intresserad av att öronmärka vissa platser för kommunens egna
behov av äldreomsorgsplatser, vilket också måste regleras på lämpligt sätt i avtalet.
Sammantaget finns således en rad frågeställningar som behöver belysas och
klargöras för att underlätta införandet av valfrihetssystem inom särskilda boenden.
Uppdrag från regeringen att utreda valfrihetssystemet
Regering beslutade i september 2013 att en särskild utredare ska analysera och
utvärdera effekterna av införandet av lagen (2008:962) om valfrihetssystem, på
Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås ● Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 60 00 ● Fax: 0322-128 30 ● E-post: vard.aldreomsorg@alingsas.se
Webbplats: www.alingsas.se

Sida 12 av 203

2

socialtjänstområdet. Utvärderingen ska särskilt fokusera på vilken effekt reformen
har haft för brukarna och därutöver ge en samlad bild när det gäller utvecklingen av
utförare ur ett mångfaldsperspektiv, hur LOV fungerar ur konkurrenssynpunkt samt
vilken betydelse reformen haft för utvecklingen av bland annat kvalitet, kostnader
och effektivitet i de kommuner och inom de områden där LOV tillämpas. I uppdraget
ingår också att göra en kartläggning av de verksamhetsområden där LOV i dag
tillämpas och utifrån denna kartläggning bedöma lämpligheten av att införa
valfrihetssystem inom fler verksamhetsområden inom socialtjänsten.
Utredaren ska lämna nödvändiga författningsförslag inklusive följdändringar.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2014 (Kommittédirektiv 2012:91).
Omvärldsanalys
En omvärldsanalys är genomförd där förvaltningen varit i kontakt med flera av de
kommuner som har LOV inom särskilt boende samt några kommuner som ligger i
en utredningsfas inför ett eventuellt införande. Kontakt har även tagits med
vårdvalsenheten i VästraGötaland för att ta del av erfarenheter från införandet av
vårdval på vårdcentraler och regeringens särskilda utredare (Greger Bengtsson) för
valfrihetssystem inom socialtjänsten samt studerat alla aktuella förfrågningsunderlag, som finns tillgängliga för LOV på särskilt boende (8 st) på
valfrihetswebben (www.valfrihetswebben.se).
De principer som gäller för vårdvalet för vårdcentraler är inte överförbara till
kommunens verksamhet för särskilt boende. Vårdcentralernas kunder är rörligare
och kan på ett enklare sätt byta utförare. Inom särskilt boende behöver ”kunden”
säga upp hyresavtal och flytta om de vill byta utförare.
Lagen om valfrihet (LOV) och/eller Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Lagen om valfrihet (LOV) trädde i kraft 2009 och gäller när en upphandlande
myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller vissa tjänster inom
hälsovård och socialtjänster. Myndigheten ställer upp ett antal krav och kriterier i ett
förfrågningsunderlag och de företag som svarar upp till dessa blir godkända som
leverantörer. Ersättningen för tjänsterna anges i förfrågningsunderlaget och blir lika
för alla som blir godkända. Sedan är det upp till brukarna att välja leverantör och
pengarna följer brukarnas val.
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur myndigheter och annan
verksamhet som finansieras med allmänna medel får agera när de köper
(upphandlar) varor, tjänster och entreprenader. Myndigheter är enligt lagen skyldiga
att annonsera alla inköp överstigande vissa belopp för att intresserade företag skall
beredas möjlighet att lämna anbud.
Ekonomiska skillnaderna mellan lagstiftningarna är att inom LOU finns en
prispressande faktor där ett lägre anbud generellt ökar möjligheterna till ett avtal
medan LOV fastställer en ersättning. Därmed ökar möjligheten att upphandlad
verksamhet enligt LOU blir billigare än verksamhet enligt LOV.
Framräknad ersättning enligt LOV i särskilt boende i Alingsås
Förslag på ersättning till utförare enligt LOV är baserad på förvaltningens
självkostnad för egenregin. Beräkningen baseras på gruppboende och en
ersättning enligt nedan:
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•
•
•
•
•

Personalresurser inkl OH-personal
Fastigheter
Övriga kostnader
Förslag på momskompensation (5,4 %)
Total ersättning inkl. momskompensation

1 253: - per boendedygn
260: - per boendedygn
161: - per boendedygn
90: - per boendedygn
1 764: - per boendedygn

Ovanstående dygnsersättning inkluderar inte intäkter för hyra (cirka 170: - per dygn)
eller eventuellt intäkter för kost (cirka 100: - per dygn) från de boende. Ersättningen
ovan avses minskas med motsvarande om ovan nämnda intäkter faktureras
brukarna av LOV-entreprenörer. Ersättningen för fastigheter tar inte hänsyn till att
nyproduktion av fastigheter medför högre fastighetskostnader än förvaltningen har
idag, ej heller tar fastighetsersättningen hänsyn till att momsregler skiljer sig åt, se
separat avsnitt ”LOV ur momssynpunkt”.
Fastighetsersättningen behöver utredas ytterligare för att fastställa en nivå som gör
det möjligt för en nybyggnation att kunna finansieras av ersättningsnivån, framförallt
finns tre områden som behöver utredas rörande fastighetsersättningsnivån:
Momskompensation för fastigheterna utifrån Ludvikamomssystemets
effekter.
• Kompensation utifrån att hyresuttaget mot de boende blir högre för en
nybyggd fastighet än för det generella beståndet.
• Eventuell nybyggnadspremie.
Eventuella konsekvenser av Socialstyrelsens föreskrifter om individuell
behovsbedömning och minimibemanning på särskilt boende är inte inkluderade i
ersättningarna ovan.
•

Beräknat behov av särskilt boende fram till 2027
Den demografiska utvecklingen påvisar att antalet äldre personer över 80 år
successivt kommer att öka i Alingsås. Vid en preliminär beräkning kan man förvänta
sig att antalet tillkommande äldre med behov av särskilt boende kommer att öka
med 35 personer fram till 2022. Därefter är ökningen i de högre åldersgrupperna
mer markant och fem år framåt i tiden, 2027, beräknas behov finnas av ytterligare
90 platser i särskilt boende. I förhållande till befolkningen ökar antalet personer med
omsorgsbehov mer i Bjärke och Hemsjö än i centralorten Alingsås.
Behovet av särskilt boende för de närmaste åren, 2013-2016, beräknas vara
tillgodosett inom den volym av äldreboendeplatser som Vård och äldreomsorgen
förfogar över inom förvaltningen idag. Planerade ombyggnationer av befintliga äldreboenden tillsammans med kommande utökning av trygghetsbostäder och att antalet
övriga bostäder i kommunen blir mer tillgängliga, bidrar till att behovet av nya
bostäder i särskilt boende har skjutits framåt i tiden något.
LOV ur momssynpunkt
Samtliga kommuner ingår i ett system som kallas för kommunkontosystemet (även
kallat Ludvikamoms). Detta innebär i korthet att kommuner kompenseras för
ingående moms i verksamhet som inte är momspliktig. Kommunen kan då göra
avdrag för t.ex. boende med beslut enligt SOL och LSS.
När en privat aktör bedriver verksamhet enligt LOV och hyr lokaler för verksamheten
kommer inte momskompensation ske på samma sätt. Exempelvis finns annorlunda
regler för moms gällande gemensamma lokaldelar och momskompensation för
verksamhetskostnader. Detta beräknas ge en merkostnad på drygt 300 tkr för ett
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boende med 50 platser som drivs enligt LOV. Skatteverket har i nuläget meddelat att
momskompensation är möjlig att få för bostadsdelen om denna är specificerad i den
avgift som utbetalas till privat utförare. Det finns dock en viss osäkerhet kring moms
på bostadsdelen och förvaltningen återkommer när skriftligt besked från skatteverket inkommit om det avviker från ovanstående.
Möjlighet att försälja fastighet
Prissättning av kommunal egendom som ska försäljas ska alltid bygga på
marknadstänkande. Marknadspriset, i princip det högsta priset som kan erhållas,
gäller som utgångspunkt. Det kommunalrättsliga grundregelverket, primärt 2 kap.
Kommunallagen ställer bl.a. krav på att kommunen inte får ekonomiskt gynna en
eller flera enskilda eller enskilda företag. All försäljning av egendom, fast och lös,
samt ideella rättigheter ska ske till marknadspris. Sker det under marknadsvärdet
har ett kommunalt stöd till enskild eller enskilt företag utgått vilket, i princip, strider
mot kommunallagen. Värderingen är mycket viktig i processen och behöver därför
genomföras väl. Sannolikt är det nödvändigt att värderingen genomförs sakligt och
objektivt och av en utomstående professionell värderare. (Uppdrag rörande frågor
om prissättning vid överlåtelse av offentlig verksamhet till kommunal personal,
Statskontoret 2008)
Vård och äldreomsorgsförvaltningens omvärldsanalys påvisar att det finns
svårigheter med en försäljning av ett boende som är i drift. Problemet är svårigheten
att uppskatta värdet av de personer (vårdtagare) som finns i verksamheten. Därtill
kan det uppstå svårigheter för en privat utförare att få tillstånd från Socialstyrelsen
att bedriva äldreomsorg i en fastighet som en kommun bedriver äldreomsorg inom.
Omställningskostnader
Vård och äldreomsorgsförvaltningen bedömer att verksamheten har tillräckligt med
äldreboendeplatser för att klara efterfrågan de närmaste åren. Detta medför att vid
byggnation av nya boenden enligt LOV kommer sannolikt befintliga äldreboendeplatser behöva avvecklas. Avveckling bedöms medföra vissa omställningskostnader
rörande fastigheten och driften.
Omställningskostnader fastigheter
Vid granskning av omställningskostnader av fastighetsbeståndet har AB
Alingsåshem undersökt två boendeenheter, en större boendeenhet och en mindre
boendeenhet. För den större boendeenheten bedöms fastigheten delvis behöva
rivas för att återuppbyggas som lägenheter. Omställningskostnaderna bedöms för
den större boendeenheten hamna kring cirka 25 mnkr varav 21,5 mnkr är hänförligt
till att det bokförda värdet på befintlig fastighet minskas. Därtill tillkommer kostnader
för rivning.
För den mindre boendeenheten bedöms fastigheten till fullo behöva rivas och
marken gå till försäljning. Omställningskostnaderna bedöms för den mindre
boendeenheten hamna kring cirka 15 mnkr där hela summan är hänförligt till det
bokförda värdet på befintlig fastighet minskas. En uppskattning är gjord att
markvärdet motsvarar rivningskostnaderna för fastigheten.
Omställningskostnader driften
Med en långsiktig planering inför att boendeplatser behöver avvecklas kan
omställningskostnader begränsas. Dock uppskattas omställningskostnader om cirka
en månads drift för personalkostnader uppkomma när ett större boende behöver
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avvecklas. Vid avveckling av 50 boendeplatser motsvarar detta en omställningskostnad om cirka 1,9 mnkr. Avtal kring kost och städ kan medföra att förvaltningen
inte får full avräkning vid en avyttring och kan därtill medföra att omställningskostnaden för avtalsstyrda områden blir längre än en månad.
Sammantaget bedömer förvaltningen att omställningskostnaderna för driften
kommer uppgå till mellan 2,0 – 3,0 mnkr vid avveckling av 50 boendeplatser.
Omställningskostnader vid konvertering till trygghetsboenden
Om minskningen av äldreboendeplatser för egenregin istället sker genom att
särskilda boendeplatser konverteras till trygghetsboenden kommer fastighetsomställningskostnaderna istället uppgå till den subvention som varje boendelägenhet uppbär (skillnaden mellan fastighetshyra per lägenhet och hyresintäkt per
lägenhet). Därtill kan vissa kostnader för anpassning av fastigheterna tillkomma.
Uppskattningsvis medför en konvertering av 50 boendeplatser till trygghetsboenden
en årlig merkostnad om cirka 2,0 – 2,5 mnkr. En konvertering till trygghetsboenden
kan dock medföra positiva ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser för
övriga äldreomsorgen. Dels genom ett minskat tryck på äldreboendeplatser och dels
genom effektiv hemtjänst.
Möjliga alternativa lösningar, ”Stockholmsmodellen”
Stockholms stad har genomfört försäljning av äldreboenden som stått tomma men
avstått från att sälja äldreboende som är i drift. De befintliga äldreboenden som
idag ingår i LOV, har upphandlats enligt LOU med samma förfrågningsunderlag och
samma ersättning som används vid köp av platser/boenden enligt LOV. Det företag
som lovar mest kvalité utöver LOV-kraven vinner upphandlingen och man sluter
långa entreprenadavtal med dessa utförare. Utöver denna form finns en fri
etableringsrätt genom att ansluta sig till ett ”vanligt” LOV-system där möjlighet ges
för etablering av hela boenden eller enstaka platser. Kommunerna i Stockholm har
valt att reglera flyttning över kommungränserna i samband med val av äldreboende
på ett liknande sätt sätt som idag finns mellan kommunerna i val av gymnasieskola.
Ökad inflyttning
Om Alingsås kommun har flera attraktiva särskilda boende som har lediga platser
finns det en möjlighet att kommunen kan bli attraktiv för målgruppen. Detta kan
innebära att äldre som tillhör en annan kommun väljer att flytta till Alingsås för att få
bo på ett särskilt utvalt boende. Då inga överenskommelser gjorts med närliggande
kommuner på det vis som idag finns i Stockholmskommunerna bedöms detta i
dagsläget medföra risk för ökade kostnader.
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1. Sammanfattning
Syftet med den här utredningen är att undersöka förutsättningarna för att införa
Lagen om valfrihetssystem (LOV) på daglig verksamhet och ledsagarservice.
Utredningen består av en omvärldanalys både av närområdet och av jämförbara
kommuner som har infört LOV på daglig verksamhet, en sektion tilldelad
brukarperspektivet och en del hänvisad de externa aktörerna som bedriver daglig
verksamhet. Största delen av utredningen har handlat om daglig verksamhet, med en
liten del också hänvisad ledsagarservice.
De slutsatser som man kan dra handlar om att det är svårt att förutsäga ett resultat
på grund av stor komplexitet på marknaden. Alingsås skulle möjligtvis kunna dra
fördel utav att Göteborgs stad nu kommer införa LOV på daglig verksamhet, vilket
skulle kunna skapa bättre förutsättningar för en välfungerande marknad med flera
utförare. Det är ingen av de tillfrågade kommunerna som anger att man ser några
skillnader på ekonomin eller i brukarnöjdhet. Dock har positiva effekter kunnat
observeras i den kommunala verksamheten som på flera håll har höjts genom
införandet av LOV.
Ur brukarperspektivet så ses LOV som något positivt, så länge det finns kontroll över
aktörerna ses det som positivt om man kan införa flera alternativ.
De generella utmaningarna handlar om marknaden och eventuella svårigheter att få
in externa aktörer, samt den omställning som kommunen själv behöver göra för att
vara beredda på en omställning av volym i brukarantal.

2. Inledning
1
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2.1 Bakgrund
Lagen om valfrihetssystem (LOV) finns idag i Alingsås kommun vid vård- och
äldreomsorgsnämnden för hemtjänst och hemsjukvård. Det har sedan ett antal år
tillbaka funnits en vilja att införa lagen även i daglig verksamhet, en insats som
personer med omfattande funktionsnedsättning har rätt till i enlighet med Lag om
stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). Av olika anledningar har det
beslutet skjutits upp.
Kommunfullmäktige riktade år 2013 ett speciellt uppdrag till socialnämnden att införa
lagen om valfrihetssystem (LOV) inom minst två av nämndens verksamheter under
2014, KF 2013-10-30. Detta var då en del av den flerårsstrategi för socialnämnden i
Alingsås 2014-2016, SN 2014-01-21, § 7.
Detta resulterade i ett yttrande av förvaltningschef Susanne Åhman till
socialnämnden om att LOV skulle införas på daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS och
för ledsagarservice 9 § 3 LSS. Men LOV infördes inte i socialnämndens verksamhet,
Förvaltningen påbörjade arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag och
ekonomiska villkor för upphandlingen första halvåret 2015. Men detta arbete
försenades i samband med den stora strömmen av ensamkommande flyktingbarn
under år 2015 som tvingade förvaltningen att omdisponera resurserna.
Socialnämnden fick fortsatt uppdrag i kommunens flerårsstrategi 2015-2017 fortsatt
uppdrag att utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för lagen om valfrihetssystem.
Uppdraget baseras på att av Alingsås 12 prioriterade mål: I Alingsås finns det
valfrihet och självbestämmande. 2017-07-21 gjordes ett tjänstyttrande av Tanja
Mattson, Avdelningschef för funktionshinder och Åsa Zacharoff, Utvecklingsledare på
Kommunledningskontoret, om att skjuta upp beslutet om införandet av
valfrihetssystem inom daglig verksamhet. Detta på grund av en omorganisation som
skulle leda till att vård och äldreomsorgsnämnden blev ansvarig för verksamheten.

2.2 Syfte
Denna utredning är en sammanställning av uppdaterad information om lagen om
valfrihetssystem i daglig verksamhet och ledsagarservice. Den består av en
omvärldsanalys av ett antal kommuner gällande området och deras erfarenheter av
detta, samt erfarenheter ifrån en privat utförare av daglig verksamhet Primacura AB,
som bedriver verksamhet i Borås och Ulricehamn. Brukarperspektivet är också
representerat genom ett möte med företrädare för intresseföreningen FUB – för barn,
unga och vuxna med funktionsnedsättning.
Utredningen syftar till att ge Alingsås kommun de bästa förutsättningar till ett
informerat beslut angående LOV. Genom att prata med kommuner som har infört
LOV i daglig verksamhet, brukare och företag som bedriver daglig verksamhet i
någon form kommer här presenteras här de erfarenheter av implementeringen som
andra kommuner har, vilka förutsättningar som krävs för en lyckad implementering
och hur valfrihet uppfattas.

2.3 LOV i Daglig verksamhet och Ledsagarservice
2
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Antalet kommuner som implementerar LOV ökar, och nu är det 31 stycken
kommuner i Sverige som har implementerat det i daglig verksamhet och 18 stycken i
ledsagarservice enligt LSS.
Enligt SOU 2014:2 så är det ingen större skillnad i kvalité och effektivitet mellan
kommuner som tillämpar och inte tillämpar LOV, det som är skillnaden är att
kostnadsökningen är mindre i kommuner som tillämpar LOV 1. Det som framkommer
dock av SOU 2014:2 är att det är svårare att etablera daglig verksamhet utifrån lagen
om valfrihetssystem än hemtjänst. Detta beror på att hemtjänstens verksamhet
nästan bara består utav rörliga kostnader (personal) vilket gör det enklare
ekonomiskt att starta verksamheten2.
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en verksamhet som kommuner skall erbjuda enligt LSS, lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade till personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig.
Alingsås kommun har idag elva enheter med daglig verksamhet, År 2017 hade man
197 brukare av daglig verksamhet.
Ledsagarservice
Ledsagarservice kan beviljas enligt både LSS, och SoL, Socialtjänstlagen. Det är en
service som erbjuder ledsagning till människor med funktionsnedsättning att komma
iväg till olika aktiviteter och därmed delta i samhällets gemenskap.

3. Genomförande
3.1 Omvärldsanalys – andra kommuners erfarenhet
LOV på socialtjänstensverksamheter är en förhållandevis ny reform och infördes
2009, därav har det inte funnits så mycket erfarenheter att ta del av. Genom att ta
kontakt med andra kommuner med erfarenheter av införandet av LOV i daglig

1 SOU 2014:2,13
2 SOU 2014:2, 38
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verksamhet kan man förbereda sig för vad ett eventuellt införande skulle kunna
innebära för kommunen och kommunens egna verksamheter.

3.2 Närområdet: stora skillnader
I närområdet kring Alingsås är det stora skillnader i hur man utformat daglig
verksamhet. Lerums kommunfullmäktige röstade år 2016 ner förslaget att införa LOV
i daglig verksamhet. Kommunen har gjort två utredningar, en år 2014 och en
uppdaterad år 2016, och slutsatserna som man drog i dessa var att det var svårt att
skapa en marknad av utförare i kommuner som har mindre än 50 000 invånare
(Huber Andersson 2016).
Göteborgs kommun har precis infört LOV i daglig verksamhet, beslutet togs i juni
2018, förfrågningsunderlaget publicerades på valfrihetswebben den 25 september
2018 och beslutet skall träda i kraft den 1 februari 2019.
Borås har haft LOV på daglig verksamhet sedan år 2010 och har fyra stycken privata
utförare av daglig verksamhet idag. Ulricehamn har också LOV i daglig verksamhet
sedan 2013 och har en privat utförare.
Partille kommun har tidigare haft LOV inom daglig verksamhet men valde att ta bort
detta. Den stora anledningen till att den togs bort var att det inte kom in några anbud
på att driva daglig verksamhet. Detsamma gällde LOV inom lägerverksamheten som
Partille hade samtidigt.

3.3 Undersökning - Hur har det gått för kommuner som infört LOV?
För att Alingsås kommun skall kunna göra ett informerat val inför ett eventuellt
införande av lagen om valfrihetssystem är det bra att ta del av den erfarenhet som
andra kommuner, som infört LOV har av sin implementering. Kontakt har därmed
tagits med sex stycken kommuner som har infört lagen om valfrihetssystem i sin
dagliga verksamhet och två kommuner som har infört lagen när det kommer till
ledsagarservice.
Urval
Urvalet baseras på statistik ifrån Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och
Valfrihetswebben (Upphandlingsmyndigheten).
Sex stycken kommuner valdes ut Enköping, Nynäshamn, Ulricehamn, Vallentuna,
Värnamo och Västervik. Urvalet gjordes i första hand på om kommunerna har infört
LOV i daglig verksamhet då syftet är att få del utav deras erfarenheter. Det var också
viktigt att kommunerna liknade Alingsås i storlek (mellan 19 999 – 49 999 invånare)
för att förutsättningarna för kommunerna skulle vara någorlunda lika.
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Två av kommunerna som valdes kategoriserades också som lika Alingsås i LSS
struktur (detta baseras på referenskostnad för LSS, 70%, och befolkning 30%).
Dessa kommuner är Vallentuna och Västervik.
Kontakt togs också med Ekerö och Upplands-Bro, som har implementerat LOV på
ledsagarservice men inte på daglig verksamhet.
Statistik för urvalet när det gäller daglig verksamhet
Nedan visas statistik om de olika kommunerna, hur de står sig i förhållande till
Alingsås när det gäller kostnad för funktionsnedsättning/brukare för år 2017, hur
många brukare som har daglig verksamhet i kommunen 2017, och personer med
daglig verksamhet/10 000 invånare 2017. Siffror för Riket har tagits med för att ha
som referenspunkt.

LSS DV
Antal brukare
2017

LSS DV
Antal brukare
som valt en
privat utförare

LSS DV
Antal
utförare

Införde LOV i DV

Enköping

179

0

0

2010

Nynäshamn

109

0

0

2012

Ulricehamn

83

4

1

2013

Vallentuna

130

25

4

2016

Värnamo

122

25

2

2013

Västervik
Medel ovan

209
139

35
13

2
2

2011

0

0

Riket
Alingsås

37 480
197

Personer med DV LSS,
2017

LSS DV
LSS DV
kostnad per brukare kostnad per invånare

antal/10 000 inv.

Enköping

191 475

783

41

Nynäshamn

215 101

834

39

Ulricehamn
Vallentuna

248 831
291 046

850
1 140

34
39
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Värnamo
Västervik

245 975
163 761

877
936

36
57

Medel ovan

226 032

903

41

Riket

217 166

805

37

Alingsås

181 086

885

49

2017

Ersättningsnivåer heltid
(Vid dygn är ersättningen omräknad till 17 dygn per månad)
Lägsta nivå

Högsta nivå

Mediannivå

Enköping

5 423

43 461

18 097

6 olika nivåer

Nynäshamn

6 120

20 638

12 410

5 olika nivåer

Ulricehamn

1 512

33 810

18 366

7 olika nivåer

Vallentuna

4 743

30 617

16 048

5 olika nivåer

Värnamo

3 608

56 074

25 701

8 olika nivåer

Västervik
Medel ovan

5 270
4 446

30 957
35 926

14 008
17 438

7 olika nivåer

Källa: Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen

3.4 Urvalets erfarenheter av LOV i daglig verksamhet
De privata aktörerna:
Det skiljer sig mellan urvalet i hur många utförare som kommunen får, från
Nynäshamn och Enköping som fortfarande inte har någon privat utförare till
Vallentuna som har fyra stycken.
I Enköping tror man att svårigheter med att hitta lämpliga lokaler har gjort att
potentiella utförare inte ansökt. Kommunen ser över förfrågningsunderlaget nu under
hösten 2018 och vet inte i dagsläget exakt hur det kommer förändras. Kommunen
har dock inga planer just nu på att ändra ersättningsnivåerna.
Nynäshamns analys angående varför de inte har några privata utförare är att detta
beror på att kommunen har satt ett för lågt ersättningspris i sitt förfrågningsunderlag.
Tidigare prissättning har baserats på kommunens egna kostnader. De har nu räknat
6
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om ersättningspriset utifrån SKL:s räknesnurra och reviderat sitt
förfrågningsunderlag. Detta skall publiceras på nytt nu i oktober 2018, och
kommunen hoppas då att detta innebär ansökningar ifrån externa aktörer.
Kommunen har sedan tidigare implementerat LOV på hemtjänsten, och då både på
omsorg och service.
Ulricehamn som har en extern utförare, ett hunddagis som bedrivs av Primacura AB.
Verksamheten är relativt liten, har plats för 6 deltagare och har i dagsläget 4 brukare
på plats. Kommunen anger att man tror att det inte finns ett så stort engagemang i att
starta privat verksamhet i Ulricehamn på grund av att den kommunala verksamheten
är bred och innefattar olika typer av arbeten och företagsgrupper.
De brukare som har valt den externa aktören har gjort det utifrån att den
verksamheten uppfyller deras behov och inte för att de flyttat från någon annan
verksamhet. Det kan ju ofta handla om någon som har ett väldigt stort intresse av
den verksamhet som den externa utförare erbjuder.
Nischade verksamheter:
Alla privata verksamheter i dessa kommuner handlar om nischade verksamheter
som har specialiserat sig på ett visst område. Det är populärt med gårdsverksamhet
eller kreativ inriktning och båda dessa inriktningar finns i Vallentuna, Västervik och
Värnamo. Andra exempel är hunddagis som finns i Ulricehamn, eller arbetsinriktade
verksamheter som riktar sig mot media eller friskvård. Alla kommuner anger att de är
nöja med sina privata aktörer och att de bedriver verksamhet med hög kvalité.
Den kommunala verksamheten:
Ingen av kommunerna har angett att man har kunnat se någon påvisad skillnad i
verksamhetens kostnader vid ett införande av LOV i Daglig verksamhet. Ingen av
kommunerna anger heller att man har kunnat observera en större nöjdhet hos
brukarna. Den skillnaden som Västervik, Vallentuna och Värnamo anger är att man
har kunnat observera ett lyft inom den kommunala verksamheten. I och med att
brukarna nu kan byta verksamhet så tar man inte för givet att de skall stanna och
därför anstränger sig personalen mer. De kommunala verksamheterna arbetar mer
systematiskt med sitt kvalitetsarbete, utveckling och kompetensförhöjning.
Kommunens yttersta ansvar:
Vid ett eventuellt införande av LOV så har kommunen fortfarande det yttersta
ansvaret inför brukarna om en extern utförare skulle bryta avtalet eller gå i konkurs.
Ingen av de kommuner i urvalet har angivit att de har varit med om en sådan
situation.
Stockholm stad som är den kommun med enskilt flest externa aktörer, 171 stycken,
anger att det inte är ofta som en utförare bryter avtalet. Man anger att i och med att
Stockholm har så många utförare så skulle det inte heller bli så kännbart, än om man
skulle jämföra med en liknande situation i en liten kommun. Kommunen behöver ju
vara beredda på att ha den beredskapen att kunna erbjuda verksamhet till brukarna
vid ett sådant tillfälle. Som kommun behövs därmed en beredskap på eventuella
volymförändringar, både för höjning och sänkning.
7
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3.5 Ledsagarservice
Ledsagarservice är en förhållandevis liten verksamhet i jämförelse med Daglig
verksamhet, och har en budget som är ungefär en tiondel av daglig verksamhet.
Även på detta område är det stora skillnader i hur många utförare som kommunerna
får vid ett eventuellt införande. Företagen som bedriver ledsagarservice gör det ofta i
kombination med andra verksamheter såsom hemtjänst.
Värnamo, som ovan beskrivet, har även infört LOV på ledsagarservice men har inga
externa utförare.
Ekerö kommun och Upplands-Bro är två kommuner som har infört LOV i
ledsagar-/avlösarservice men inte i Daglig verksamhet. Ekerö kommun har inga, och
har inte heller haft, några externa utförare på avlösar- och ledsagarservice.
Kommunen har inte heller hunnit göra en analys av varför man inte har fått in privata
aktörer. Upplands-Bro har tre stycken privata utförare av ledsagarservice
Antal externa utförare
ledsagarservice

LOV i daglig verksamhet?

Värnamo

0

Ja/2 utförare

Ekerö

0

Nej

Upplands-Bro

3

Nej

4. Brukarperspektivet – Möte med FUB 17/9-2018
Kontakt och ett möte har hafts med FUB – för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning. FUB är en intresseförening som arbetar för att barn, ungdomar
och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
Mötet ägde rum med fyra stycken företrädare för lokal-föreningen för Alingsås,
Vårgårda och Herrljunga. Alla företrädare var bosatta i Alingsås, medlemmar av FUB
och föräldrar till ett barn med en funktionsvariation. I detta fallet var alla barnen vuxna
och hade under någon period haft daglig verksamhet.
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Det som företrädarna tyckte var viktigt med daglig verksamhet är pedagogik och
träning, tydliga rutiner, bra personal och personaltäthet som skapar en kontinuitet.
Man framhåller att alla individer är olika, och har olika möjligheter och begränsningar.
Företrädarna anser att det är bra med konkurrens för kvaliténs skull, och att bra
kvalité på verksamheten är viktigt oavsett utförare.
Möjligheter med ökad valfrihet:
Företrädarna anger att det finns en intern valfrihet i kommunens verksamheter idag,
och att personalen är bra på att motivera brukarna vidare så att de testar en ny
verksamhet eller arbetsuppgift. Men det verkar som sagt att det behövs en
engagerad personal som motiverar brukarna för att man skall byta. Som brukare
anpassar man sig efter de arbetsuppgifter och verksamheter som finns, och det kan
ibland vara svårt att veta om alla alternativ som finns att välja på inom Daglig
verksamhet. Det framkommer att om man har utfört en genomförandeplan vilket
konkretiserar ens vilja. Företrädarna anger att valfrihet är viktigt då det skapar fler
möjligheter och innebär att brukaren i större omfattning själv får välja och forma sin
verksamhet.
Att man kan styra mer själv och att verksamheten blir mer uppstramad är två viktiga
aspekter som lyfts fram. Företrädarna påpekar att privata utförare har möjligheten att
skapa mer variation och ge brukarna fler valmöjligheter. Brukarna ser sig själva då
som en kund som ”köper” en tjänst och får då välja den utföraren som man tycker
utför den tjänsten bäst. Detta skulle då skapa bättre kontroll över den egna situation
eftersom om kvalitén inte är bra hos en privat utförare så kan det sluta med att
verksamheten inte går runt.
Utmaningar med ökad valfrihet:
Valfrihet kommer dock med vissa svårigheter och en av dem är att det kan vara svårt
att säga vad man vill ha utav verksamheten, och man behöver som brukare veta vad
som finns för att kunna välja. Det är därför viktigt att man får tillräckligt med
information, och för att kunna uttrycka vad man vill kan man som brukare vara
tvungen att ha bra personer i närheten som informerar en om möjligheterna.
Det som kommer fram är att man som brukare vill testa på olika saker. ”Människor
arbetar inte med samma sak”, alla individer är olika och har olika viljor och
erfarenheter.
Man tycker i föreningen att ledsagning är svårt, för det skall vara som en kompis som
följer med en på olika aktiviteter. Här är kontinuitet viktigt i och med att detta blir en
relation som man skapar, och man tycker att om kommunen inte kan erbjuda tjänsten
eller den kontinuiteten så borde man ta in privata aktörer. Det är viktigt att personalen
har rätt kompetens och att personalen vill arbeta.

Möjligheter med valfrihet

Svårigheter med valfrihet
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- Att kunna styra mer själv över sin situation

- Kan vara svårt att uttrycka sin vilja
- Man måste veta vad man vill för att kunna välja

- Fler variationer/alternativ
- Möjligheten att testa något annat/något nytt

- Man kan behöva någon som talar för en och
hjälper en att välja

- Ökad kontroll över verksamheten och sin
egen situation

5. Privata aktörer: Exemplet Primacura AB
De privata utförarna som bedriver Daglig verksamhet är olika både i struktur och
inriktning. Som urvalet har angivit bedriver de ofta nischade verksamheter som
gårdsarbete, hunddagis eller estetisk verksamhet. Primacura AB bedriver Daglig
verksamhet enligt LOV både i Ulricehamn och i Borås. Bolaget är baserat i Borås och
har funnits sedan 2007. Företaget driver både daglig verksamhet samt personlig
assistans.
Ulricehamn
Borås
Beviljade platser:

6

30
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Antal brukare:

4

28-29

Primacura har även fått tillstånd av IVO till att bedriva daglig verksamhet i Marks
kommun, men där har kommunen inte beslutat om LOV ännu.
En viktig del av ett lyckat genomförande är bra kontakt med LSS handläggarna på
kommunen anger Primacura. LSS handläggarna behöver ge företagen rätt
förutsättningar för att kunna bedriva sin verksamhet. Primacura berättar att de hade
svårigheter med att LSS handläggarna bedömde psykiska diagnoser som lite lättare
än de var i praktiken. Även om deltagarna fysiskt kunde klara sig själva, så behövdes
det ändå mycket personal på grund av deras psykiska svårigheter.
En bra LOV-samordnade och en bra LSS-handläggare gör stor skillnad. Företaget
kände sig ibland motarbetade av förvaltningen, och det kändes av att LOV inte var
riktigt accepterat i förvaltningen. Detta ledde också till att man inte fick några brukare.
Det kändes ett tag opartiskt och att handläggarna ville ha brukarna i den kommunala
verksamheten.
Primacura anser också att det är bättre om kommunen beräknar ersättningen på en
månadsbasis istället för dagsbasis. Ulricehamn har månadsersättning, medans
Borås har dagsersättning för brukarna. Primacura anser att månadsersättning är mer
representativt, och gör det lättare för företaget att budgetera och ge bra
förutsättningar för sina anställda.
Det kan vara svårt att starta upp ett företag för att bedriva daglig verksamhet om det
inte finns en befintlig verksamhet. Det är istället lättare att utöka eller komplettera
befintlig verksamhet om man vill bedriva daglig verksamhet.
För att ge ett exempel: Primacura samarbetar med en kvinna som bedrev ett
hunddagis i Ulricehamn. Genom att slå ihop sina verksamheter så blev det ett lyckat
koncept. Det krävs nämligen stora investeringar och kan därmed vara en stor
ekonomisk risk för ett företag att starta upp en daglig verksamhet.
För att få tillstånd av IVO måste företaget ha en lokal och utrustning på plats.
Kommunen ger inte heller några ekonomiska löften, och därför kan kommunens
storlek vara en avgörande faktor för om man vågar starta upp verksamhet och hur
den verksamheten bör se ut. Hur omfattande den kommunala verksamheten är och
hur många brukare det finns i kommunen är viktiga faktorer för att kunna bedriva
verksamhet.
Sammanfattning Primacura

11

Sida 32 av 203

- Viktigt med bra kontakter hos kommunen
- Opartisk hantering från LSS handläggaren
- Kan vara en ekonomisk risk för företagen i och med ingen säkerhet
- Lättare för företag med en befintlig verksamhet att utöka/ändra för att
kunna bedriva DV än att starta från 0

6. Analys
Lerums kommun drog slutsatsen att det är svårt för kommuner med mindre än 50
000 invånare att få in externa utförare och valde därför att inte införa LOV i daglig
verksamhet (Huber Andersson 2016). Den slutsatsen kan kompletteras med faktorn
hur viktigt närområdet är för en fungerande marknad. Stockholmsområdet är ett bra
exempel, där har man lyckats få till en bra marknad i nästan hela området. Nu när
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Göteborg har infört LOV så kan Alingsås möjligtvis dra fördel utav att Göteborg kan
bli ett dragplåster för en bred marknad.
Det är svårt att förutsäga ett resultat hur många aktörer som kan vara intresserade
av att bedriva verksamhet och detta kan bland annat bero på att det är en ekonomisk
risk att som företag starta upp daglig verksamhet, det krävs stora investeringar för att
få tillstånd och kommunen ger inga ekonomisk säkerheter. Men även kommunens
egna verksamhet och storlek spelar roll.
Hur kommunen utformar förfrågningsunderlaget och ersättningssystem är också
viktiga faktorer. En för låg ersättning kan innebära att inga aktörer är intresserade.
Kommuner med en låg kostnad för den egna verksamheten kommer ha en låg
prissättning om man utgår ifrån den egna verksamhetens kostnader.
Vid ett beslut så skall man vara medveten om att det är svårt att jämföra daglig
verksamhet med hemtjänst då det finns få tecken på en korrelation där emellan.
Nynäshamn som ovan är ett exempel, och som inte har fått in någon extern utförare
har fem externa utförare av hemtjänst. Och som ovan nämnt handlar detta om att det
kräver större ekonomiska investeringar för att starta upp daglig verksamhet än
hemtjänst.3
Det finns positiva effekter av att införa LOV på daglig verksamhet om man ser till
brukarperspektivet. Skulle implementeringen bli lyckad och kommunen får fler
verksamheter så betyder detta också fler alternativ till brukarna att välja emellan och
möjligheten att tillgodose specialintressen hos brukarna. Det finns också aspekten att
kommunen själv ofta höjer kvalitén i den egna verksamheten utifrån att man har fått
konkurrens.
Utmaningarna ligger i att det är svårt att förutsäga ett resultat då marknaden är
komplex, och det finns en risk att man inte får några utförare alls och resultat uteblir.
Som kommun behöver man också arbeta med sin egen verksamhet, och ha en
beredskap på att om det händer någonting hos de privata utförarna så måste man
som kommun stå ansvarig för brukarna. Kommunen behöver utforma sin egen
verksamhet så att den är anpassningsbar och flexibel för volymförändringar både för
volymökning och sänkning. Förvaltningen behöver också står opartiska inför
förändringen och bli medvetna om deras roll för en lyckad implementering såväl frö
brukarna, kommunen och utförarna.
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7.3 Bilaga 1. Intervjuguide Daglig verksamhet
Hej,
Tack igen för att du tar dig tid att svara på mina frågor!
Jag är först lite nyfiken på vilket argument som var det största för er att införa
LOV i daglig verksamhet?
När införde ni LOV i daglig verksamhet?
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Har ni observera någon förändring i kommunens kostnader för daglig
verksamhet sedan dess?
Har ni kunnat observera en skillnad i kvalitén och effektivitet på er egen
verksamhet sedan ni införde LOV?
Hur många externa utförare har ni i dagsläget? Har den siffran förändrats under
den här perioden?
Vad är det för sorts verksamheter som har erbjudits av externa aktörer?
Har ni satt kompetenskrav på personalen hos de externa aktörerna?
Har ni kunnat observera om brukarna är mer eller mindre nöjda med
verksamheten nu?
Vem är det som gör behovsbedömningen av brukarna? Ni eller den externa
aktören?
Hur stor andel av era brukare har idag en extern aktör och hur många har den
kommunala verksamheten?
Har ni en siffra på hur stor andel av era brukare som gör ett aktivt val av antingen
en extern aktör eller den kommunala verksamheten?
När ni införde LOV, var det några av era befintliga brukare som valde en extern
utförare? Och av nya brukare som ni har fått under den här perioden, hur
många har valt en extern utförare?
Sista frågan som jag har är om någon annan av socialnämndens verksamheter
har lagts ut på LOV hos er?
Skulle det vara okej om jag återkommer om jag har en följdfråga, eller om det skulle
dyka upp något annat på vägen?
Om du har några som helst frågor så maila eller så är du välkommen att ringa mig på
0737-30 77 56. Tack igen, och trevlig helg!

15
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Omvärldsbevakning och nulägesanalys av att införa Lag (2008:962)
om valfrihetssystem inom särskilt boende för äldre
Sammanfattning och slutsatser
Syftet med detta dokument är att genomföra en omvärldsbevakning och nulägesanalys gällande införande av Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom ramen för särskilt boende för äldre i Alingsås kommun. Underlaget är ett komplement till tidigare utredningar som
förvaltningen gjort på uppdrag av dåvarande vård- och äldreomsorgsnämnden (VÄN) mellan
2012-2014. Bakgrunden är att VÄN 2012 bad kommunfullmäktige att ge VÄN tillåtelse att
införa LOV inom särskilt boende.
Förvaltningen kan konstatera att det finns förutsättningar som skapar möjligheter vid ett införande av LOV inom särskilt boende för äldre. Dessa hänger främst samman med det arbete
och de strukturer som byggts upp i samband med kvalitetsupphandlingar enligt LOU inom
särskilt boende för äldre. Förvaltningen har i och med detta arbete processat frågor som
även är aktuella vid ett införande av LOV.
Förvaltningen har även identifierat risker kopplat till ett införande av LOV inom särskilt boende för äldre. Det som framkommit i tidigare utredningar samt i samband med denna omvärldsbevakning och nulägesanalys är att LOV inom särskilt boende riskerar att bli kostnadsdrivande, inte ökar valfriheten för den enskilde och att kommunen blir fast i långa kontrakt
med privata aktörer samt förlorar sina styrningsverktyg gällande bemanning och strategisk
planering av äldreboenden. Dessutom är missnöje bland anhöriga en risk vid behov av omflyttning i samband med nedstängning av boenden. Ytterligare risker som framkommit är att
förvaltningen idag inte har någon vårdtyngdsmätning eller tillräckligt avancerad bemanning i
avseendet arbetspass som kan förläggas flexibelt i samplaneringsområden.
En slutsats som förvaltningen drar är att det vid ett definitivt beslut om att införa LOV inom
särskilt boende för äldre, behöver dessa risker hanteras för att skapa så goda förutsättningar
som möjligt för ett hållbart valfrihetssystem.
Ytterligare slutsatser är att förvaltningen behöver ha ett system för vårdtyngdsmätning på
plats före LOV införs. Detta är en grund för att skapa rättvisande ersättningsmodell som valfrihetssystemet ska bygga på. Att arbeta med vårdtyngden är även en förutsättning för att
bevaka kvalitet och arbetsmiljö i relation till en dynamisk bemanning. Målet för förvaltningen
är att hitta en modell som mäter vårdtyngden enkelt och rättvist. Ytterligare en avgörande del
att ha på plats före ett införande av LOV är en utvecklad bemanningsplanering. Arbetet med
att införa LOV bedöms därför behöva gå i takt med Heltidsresan.
Vid ett beslut att införa LOV inom särskilt boende för äldre planerar förvaltningen att sätta
samman en arbetsgrupp. Gruppens uppdrag blir att ta fram en tids- och aktivitetsplan, som
utgår från stegen för en införandeprocess av LOV. En utgångspunkt för arbetet ska även
vara att ta fram åtgärder till de identifierade riskerna. Tids- och aktivitetsplanen ska även omfatta en plan för löpande återkoppling av arbetet till nämnden. Utgångspunkten för arbetet
med att utveckla ett valfrihetssystem behöver vara att hitta en modell som skapar balans
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mellan ett system som är attraktivt för privata utförare samtidigt som kommunen kan behålla
kontroll över kostnader kopplat sina särskilda boenden.
För att skapa möjlighet att arbeta med de identifierade riskerna samt få vårdtyngdsmätning
och en mer avancerad bemanning på plats ser förvaltningen behov av att ha fram till 31 december 2021 på sig att planera och förbereda ett införande av LOV inom särskilt boende för
äldre.

Bakgrund och genomförande
Genomförande
Omvärldsbevakningen och nulägesanalys har genomförts på följande sätt:
- Informationssökning på webbsidor tillhörande regeringen, Sveriges kommuner och
landsting (SKL), Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Valfrihetswebben,
Upphandlingsmyndigheten, Göteborgsregionen (GR) och Konkurrensverket.
- Informationssökning på Kommunportalen och i Platina gällande tidigare beslut och
utredningar.
- Kontakt inom vård- och omsorgsförvaltningen med utvecklingsledare, socialt ansvarig
samordnare (SAS), medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), stabschef,
förvaltningschef, avdelningschef äldreboende, avdelningschef kvarboende samt
upphandlingsansvarig på kommunledningskontoret.
- Kontakt med kommuner som infört införa LOV inom särskilt boende för äldre,
jämförelsekommuner samt kommuner i närområdet.

Tidigare politiska beslut och utredningar
2012 togs de första politiska besluten i Alingsås kommun för att möjliggöra ett införande av
LOV inom särskilt boende. Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-121 på begäran av dåvarande vård- och äldreomsorgsnämnden (VÄN) att ge VÄN tillåtelse att införa LOV inom särskilt boende. VÄN gav i sin tur i uppdrag till förvaltningen att utreda vad det skulle innebära.
Det konstaterades i den första utredningen Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem inom särskilt boende att det är komplext att införa LOV inom särskilt boende
och att det skiljer sig från att införa LOV inom hemtjänsten. Utredningen lämnades över till
VÄN 2013-05-21 som beslutade att avvakta en statlig utredning. Förvaltningen återrapporterade till nämnden de statliga utredarnas slutsatser i dokumentet Återrapportering av den statliga utredning ”Utredning om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten” 2014-04-22.
Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bevaka kommande utlysningar av stimulansmedel kopplat till LOV i särskilt boende, vilket de statliga utredarna hade föreslagit,
och återkomma till nämnden med förslag på ny utredning dit specialistkompetens kopplas.
Sedan dess har det tillkommit erfarenhet från kommuner som har infört LOV inom särskilt
boende under flera år. Dessa erfarenheter är fokus för omvärldsbevakningen.

1

KF § 202 Dnr 2012.375 KS 720
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Lagstiftning och driftsformer
Driftsformer inom särskilt boende inom äldreomsorgen
Boenden inom äldreomsorgen kan bedrivas kommunalt, via Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling (LOU), Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) eller Idéburet offentlig partnerskap (IOP).2
Lagen om offentlig upphandling reglerar upphandling inom det offentliga som överstiger ett
visst belopp. Detta medför att om en kommun vill få in en extern aktör kan den upphandla tex
driften av ett boende enligt LOU.
1 januari 2009 trädde Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) i kraft. Syftet med lagen var
att skapa ökad valfrihet för den enskilde genom möjlighet att välja utförare och på så sätt
stärka den enskildes rätt till självbestämmande. Utöver det önskade regeringen skapa ökad
kvalitet och effektivitet i verksamheten genom konkurrens. Regeringen ville även skapa
”bättre möjligheter för kvinnors företagande och större möjligheter för små företag att vara
leverantörer till offentlig sektor”. Regeringen hade även som mål att LOV skulle göra det mer
attraktivt att arbeta inom området.3
I utvärderingen Framtidens valfrihetssystem– inom socialtjänsten SOU 2014:2 kommer de
statliga utredarna fram till att LOV är lättare att tillämpa inom hemtjänstområdet än inom ramen för särskilt boende, de skriver:
Införandet av en valfrihetslösning inom särskilt boende är en komplex fråga. Den ställer,
enligt vår mening större krav på kommunernas kompetens än vad införande av valfrihetslösningar gör på andra områden. Det krävs goda kunskaper inom fastighetsområdet, mervärdesskatt, ersättningssystem och statsstödsregler, hur man ställer och följer
upp kvalitetskrav med mera. Om privata utförare med egna lokaler etablerar sig, kan det
4
bli fråga om ett långsiktigt åtagande som mycket väl kan spänna över 50 år.

Likheter och skillnader i upphandling enligt LOV och LOU 5
Lag om offentlig upphandling (LOU) och Lag om valfrihetssystem (LOV) är till många
delar lika i lagstiftningen men skillnader finns. I ett upphandlingsdokument
(förfrågningsunderlag) fastställs krav på tjänsten som ska upphandlas och övriga
villkor som ska gälla.
Informationen nedan tar upp skillnader i själva förfarandet när kommunen
upphandlar välfärdstjänster och några huvudprinciper för LOV.
Formellt krävs följande i både LOU och LOV
1. annonsering
2. att anbud kommer in
3. att det finns någon form av kvalificeringsfas
4. att ett avtal skrivs
Men LOV kräver dessutom
 löpande annonsering
 att alla anbudsgivare som uppfyller kraven ska antas
2

Ett IOP-avtal är en samverkansform mellan en idéburen verksamhet och det offentliga. Alingsås har ett pågående IOP-avtal på Ginstgården. Det pågår en domstolsprocess huruvida om IOP-avtalet är i strid med LOU.
Högsta Förvaltningsdomstolen har beviljat kommunen prövningsrätt i frågan.
3 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem, sid: 18
4 Framtidens valfrihetssystem– inom socialtjänsten SOU 2014:2, sid: 173-177
5https://skl.se/demokratiledningstyrning/upphandling/strategiskupphandlingforsorjningsstrategi/overlamnaverks
amhetlouellerlov/likheterochskillnadiupphandlinglouochlov.10281.html
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 att ersättningen följer medborgarens, brukarens och patientens val
 att kommunen, landstinget eller regionen ger information till medborgarna för att
möjliggöra ett medvetet val
 att ett i förväg bestämt ickevalsalternativ ska finnas

Valfrihet
Valfrihet kan uppnås på olika sätt. En kommun kan exempelvis inom sina särskilda boenden
erbjuda valfrihet genom att den enskilde får önska var den ska bo genom att skapa ett system för detta. En kommun kan även verka för mångfald av boenden via LOU.6
Begreppet valfrihetssystem syftar på lagen om valfrihetssystem. SKL 7 skriver att ett
valfrihetssystem kännetecknas av ett antal grundprinciper:
- Fri etablering av privata utförare – efter ansökan och godkännande.
- Brukaren har möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsten.
- Ersättningen till utförarna följer den enskildes val

Införandeprocess för LOV i tre steg8
Steg 1. Skapa ett valfrihetssystem
I detta steg behöver kommunen klargöra vilka tjänster som ska ingå samt värdet på tjänsten.
Detta sammanfattas i en ersättningsmodell. Utöver det behöver kommunen definiera sina två
roller; Som huvudman och ansvarig för valfrihetssystemet samt som en aktör som levererar
omsorgstjänster. Dessutom behöver kommunen förhandla enligt MBL.
Steg 2. Bestäm villkor för att bli godkänd och avtalsvillkor
I detta steg behöver kommunen identifiera krav för att bli godkänd som leverantör samt ta
fram relevanta, konkreta och uppföljningsbara krav på tjänsten.
Steg 3. Annonsera, godkänna och sluta avtal
I detta steg behöver kommunen annonsera i en nationell databas för valfrihetssystem och
hantera inkomna ansökningar. Alla ansökningar som uppfyller kraven ska godkännas. Kommunen ska skyndsamt göra det känt och skriva avtal när nya leverantörer antas. Kommunen
ska löpande informera om vilka leverantörer som finns.
Systemet behöver revideras regelbundet.

6 Strategier för vård- och omsorgsboenden, Sveriges kommuner och landsting (2015) sid:32
7 https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemochersattningsmodeller.390.html
8
Valfrihet för nybörjare och andra nyfikna, Sveriges kommuner och landsting (2009)
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Nuläge vård- och omsorgsförvaltningen Alingsås kommun
Det finns elva äldreboenden inom Alingsås kommun. Av dessa drivs åtta i kommunal regi
och omfattar serviceplatser, korttidsplatser, gruppfysplatser och demensplatser.9 Utöver det
finns två boenden som bedrivs som entreprenad inom ramen för LOU med gruppfysplatser
och demensplatser (avtalet löper till 2020 med ytterligare option på 2+2 år) samt ett demensboende som bedrivs som ett IOP i samverkan med en idéburen organisation (vilket
löper ut 31 mars 2020).

Centrala dokument – strategisk planering
Lokalförsörjningsplan vård- och omsorgsnämnden 2019-2022 är vård- och omsorgsnämndens (VON) strategiska dokument för lokalförsörjning och antogs av VON 2019-04-23. Den
revideras årligen och kommuniceras till kommunstyrelsen. I lokalförsörjningsplanen analyseras bland annat kommande behov av äldreboenden och hur förvaltningen planerar att möta
dessa behov. Idag byggs Bjärkegården ut med 28 lägenheter,10 vilka beräknas så klara kvartal 1, år 2021. Brunnsgården planeras att byggas om 2020-2022 och utökas med ca 60 platser.
Under 2019 har IVO inte beviljat tillstånd11 till Ängabogården som ett särskilt boende på
grund av att det saknas möjlighet till enklare matlagning på rummen. Detta kommer på sikt
att behöva åtgärdas alternativt att boendet görs om till exempelvis ett korttidsboende på vilka
det ställs andra krav. Även Nolbygården har samma utformning och behöver över tid hanteras. Det finns dessutom behov av platser när Brunnsgården byggs om.
Vård- och äldreomsorgsnämnden antog 2018-11-19 Ramprogram för äldreboende i Alingsås
kommun. I dokumentet beskrivs hur nya boenden ska byggas för att vara effektiva, medföra
kvalitet till den boende och god arbetsmiljö. Ramprogrammet beskriver även vilken service
som ska vara kopplad till boenden så som exempelvis träffpunkter.

Kvalitet
Resultaten i brukarundersökningar visar på god kvalitet i kommunens boenden sammantagen nöjdhet på 88 procent, medan snittet i Sverige är 81 procent, i socialstyrelsens nationella
brukarundersökning för 2019. Detta följer en trend av en hög brukarnöjdhet i Alingsås kommun i nationella jämförelser.

Valfrihet
Valfrihet för den enskilde bejakas genom att låta den enskilde önska var den vill bo. Samtidigt spelar den enskildes behov i relation till boendets inriktning och platstillgång in vid fördelning av platser. Den enskilde har alltid möjlighet till att ställa sig på kö för flytta till sitt
förstahandsval när det finns ledig lägenhet där den önskat.

9

För översikt se Lokalförsörjningsplan vård- och omsorgsnämnden 2019-2022, sid:10
Utbyggnaden medför en utökning med 17 lägenheter, då befintliga lägenheter även görs om.
11
Från 1 januari 2019 måste privata utförare ansöka om tillstånd hos IVO för att bedriva verksamhet inom
socialtjänstområdet, https://www.ivo.se/tillstand/nya-tillstandsplikter-2019/
10
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Omvärldsbevakning
Sverige har 290 kommuner. Av dessa har 159 kommuner infört LOV inom hemtjänsten.
Antalet kommuner som har infört LOV i särskilt boende för äldre är 21 stycken och 12 av
dessa ligger i Stockholmstrakten (inkluderat Uppsala).

LOV inom särskilt boende hos närliggande och jämförbara kommuner
Kartläggningen nedan är baserad på mejlutskick till kringliggande kommuner samt jämförelsekommuner.12 Frågan som ställts var om kommunen på någon nivå tagit beslut om att införa eller att inte införa LOV, alternativt om det förs samtal om ett införande av LOV inom
särskilt boende för äldre.
Av 26 tillfrågade kommuner har 4 svarat att de har beslut att införa LOV inom särskilt boende
alternativ att utredning pågår. Ingen av Alingsås jämförelsekommuner har infört LOV inom
särskilt boende för äldre.
Kommun
Ale
Bollebygd
Borås
Essunga
Falköping
Göteborg
Herrljunga
Härryda
Kungälv
Lerum
Lidköping
Lilla Edet
Mjölby
Motala
Mölndal
Nässjö
Partille
Piteå
Skara
Trollhättan
Trelleborg
Ulricehamn
Vara
Vårgårda
Vänersborg
Värnamo

12

Kategori
Angränsande kommun
Angränsande kommun
Närliggande kommun
Angränsande kommun
Närliggande kommun
Närliggande kommun
Närliggande kommun
Närliggande kommun
Närliggande kommun
Angränsande kommun
Närliggande-/jämförelsekommun
Angränsande kommun
Jämförelsekommun
Jämförelsekommun
Närliggande kommun
Jämförelsekommun
Närliggande kommun
Jämförelsekommun
Närliggande kommun
Angränsande kommun
Jämförelsekommun
Närliggande kommun
Närliggande kommun
Angränsande kommun
Närliggande-/jämförelsekommun
Jämförelsekommun

Status
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Beslut att införa
Ej aktuellt/satsar på valfrihet 2020
Beslut att införa
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Ej aktuellet
Ej aktuellt
Infört LOV
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Ej svarat
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Utredning pågår
Ej aktuellt
Ej aktuellt
Ej aktuellt

Kolada, https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16707&tab_id=74606
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Erfarenheter från kommuner som infört LOV inom särskilt boende
För att ta del av andra kommuners erfarenheter av att införa LOV inom särskilt boende att
har telefonkontakt tagits med ett flertal kommuner. Förvaltningen har fokuserat på de kommuner som ligger utanför stockholmsregionen. Anledningen är att stockholmsregionen inte
bedöms jämförbar i och med en tät befolkning och ett gemensamt checksystem. Frågorna
som ställdes omfattade positiva och negativa effekter vid ett införande av LOV inom särskilt
boende, organisatoriska förändringar och ägandeförhållande gällande lokaler. Frågorna som
ställdes baserade sig på det som varit mest relevant i tidigare utredningar och aktuella utmaningar för förvaltningen. Fördjupade samtal har förts med Halmstad och Växjö gällande ekonomiska effekter vid införande av LOV. De valdes då de vid första kontakt gav olika bilder.
Av de åtta kommunerna i tabellen har fyra kommuner lägre och fyra kommuner högre nettokostnadsavvikelse13 än Alingsås. Samtliga kommuner, förutom Uppvidinge, har en lägre
sammantagen brukarnöjdhet inom särskilt boende än Alingsås.
Följande kommuner har förvaltningen etablerat kontakt med:
Kommun
Uppvidinge
Växjö
Halmstad
Sölvesborg
Staffanstorp
Simrishamn
Kävlinge
Mölndal

Invånarantal
10 000
91 000
100 000
17 000
25 000
19 000
31 000
67 000

Region
Kronoberg
Kronoberg
Halland
Blekinge
Skåne
Skåne
Skåne
Västra Götaland

Kommentar
Ett boende enligt LOV
Infört 2015 har fått flera nyetableringar
Har flera nyetableringar
Första aktören har lämnat in ansökan
Har flera nyetableringar
Ett boende enligt LOV, ett nytt på väg in
Ett boende enligt LOV, ett nytt på väg in
Avrop på enskilda platser, ingen ansökan inkommit
än

Erfarenheter från kommuner av ett införande av LOV inom särskilt boende
Det finns likheter och skillnader i erfarenheterna vid ett införande av LOV inom särskilt boende mellan de intervjuade kommunerna. Det kan konstateras att faktorer som kommunstorlek, kommunens utgångsläge vid införandet samt förmågan till uppföljning av införandet påverkar både effekten och svaren.
För att sammanfatta de positiva effekterna kan vi se att flera kommuner i och med ett införande av LOV inom särskilt boende, särskilt om de inte arbetat med LOU tidigare, har utvecklat ett tydligare system för verksamhetstillsyner även inom den egna verksamheten. De
har fått moderna boenden på attraktiva platser som tilltalar målgruppen. Det har även medfört en tydligare struktur för att välja boende. I vissa kommuner har den enskilda haft möjlighet att välja boende före införandet av LOV medan andra kommuner har gått från att tilldela
den enskilda en plats till att den får välja boende (utifrån kösystem). I kommuner där externa
aktörer har kommit in har de inga köer, alternativt korta köer. Ingen av kommunerna köpte
externa platser.
För att sammanfatta de negativa effekterna kan vi se att det för flera av kommunerna har det
varit en utmaning att få en ekonomisk balans efter ett införande av LOV inom särskilt boende. Detta beskrivs dels som att systemet i sig är kostnadsdrivande eftersom genom en
högre grundkostnad för att bedriva boenden inom LOV pga att skapa tillräckligt attraktiva
ersättningsnivåer för att få in externa utförare. Ytterligare en anledning som lyfts är att förvaltningen förlorat styrverktyg i form av effektiv/optimerad bemanning i boenden samt kontroll
över utvecklandet av nya boenden. Några kommuner har behövt stänga kommunala boen13

Nettokostnadsavvikelsen anger om verksamheten kostar mer eller mindre än vad utjämningssystemet anger att
verksamheten hade kostat vid en genomsnittlig effektivitetsnivå och ambitionsnivå i riket.
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den, vilket har medfört kostnad och arbete. Vilka boenden som stängs har inte förvaltningen
själv styrt utan det har gjorts genom att väga in vilka lokaler som kan användas till annan
verksamhet i kommunen. En aspekt som framkommer är även att moderna lokaler och profilerade boenden i kombination med en överkapacitet har medfört en ökad inflytt av äldre från
andra kommuner direkt till de särskilda boenden, SoL 2a kap, 8§ och 2a kap, 9§.
Några kommuner lyfter att LOV i praktiken inte lett till en ökad valfrihet för den enskilde och
att den enskildes valfrihet med LOV går före den enskildes behov, dvs platsen i kön styr vem
som först får boende. En annan effekt är att det framförallt är stora koncerner som bygger
och driver boenden vilket leder till en likriktning av de boendena som etablerats i form av
antal platser, lokalernas utformning samt vilken mat som serveras. Det medför även att syften om att skapa förutsättningar för småföretag eller en mångfald av boenden, uteblivit. Flera
kommuner lyfter att LOV medfört en ökad administration, speciellt i de kommuner som har
flera externa utförare.
En av de intervjuade kommunerna uttrycker att de inte kan backa från ett införandet av LOV.
Dock har de sett över beviljandet av bygglov samt ersättningsnivåerna i anbudet för att
minska attraktiviteten för fler aktörer att etablera sig i kommunen.
Flera av tjänstepersonerna som intervjuats framhåller skillnaden i LOV inom hemtjänst och
inom särskilt boende. Några av kommunerna framhåller att samma positiva effekter som
LOV kan medföra även kan uppnås genom LOU och att man då även kan styra mot en
bredd bland boenden som man ser behov av i kommunen.

Fördjupade samtal och ekonomisk jämförelse mellan Halmstad och Växjö
Växjö och Halmstad har en större andel privata utförare inom särskilt boende 2018 än
Alingsås. De har ungefär samma kostnadsnivå per brukare som Alingsås, däremot är brukarnöjdheten generellt högre i Alingsås än i Växjö och Halmstad.
Alingsås

Växjö

Halmstad

Riket

Nettokostnadsavvikelse 2018

1,9%

4,0%

3,2%

0,0%

Andel Säbo i privat regi 2018

17,0%

23,9%

24,7%

17,7%

876 340

864 500

865 020*

947 400

11,9%

12,6%

10,8%

12,0%

88%

80%

84%

81%

Kostnad Säbo per brukare 2018
Andel >80 år i Säbo 2018
Sammantagen brukarnöjdhet
2018
* Siffran avser 2017

Frågor och svar Halmstad och Växjö
1. Hur stor LOV-verksamhet har ni på särskilt boende, har ni både LOV och LOU?
Växjö: Endast LOV på särskilt boende i nuläget, tidigare även LOU.
Halmstad: Endast LOV på särskilt boende i nuläget, tidigare även LOU.
2. Vilka ekonomiska fördelar har införandet av LOV på särskilt boende medfört för er,
vilka långsiktiga ekonomiska fördelar tror ni att LOV på särskilt boende kan medföra?
Växjö: I nuläget inga synbara ekonomiska fördelar. En långsiktig fördel när antalet
äldre ökar kan vara att antalet platser på särskilt boende kan tillgodoses bättre när
både kommunala och privata utförare delar på ansvaret för utbyggnation.
Halmstad: Byggnationer har varit en stor fördel med införandet av LOV.
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3. Vilka ekonomiska nackdelar har införandet av LOV på särskilt boende medfört för er,
vilka långsiktiga ekonomiska nackdelar tror ni att LOV på särskilt boende kan medföra?
Växjö: Verksamheten har ett ekonomiskt underskott som framförallt beror på överkapacitet på platser på särskilt boende. Utspridda tomma platser i verksamheten medför
underskott eftersom personalminskningar först kan göras när avdelningar stängs.
Halmstad: Har sedan LOV infördes 2012 haft en bra balans på antalet platser på
särskilt boende. En möjlig farhåga är att en stor etablering kan medföra överkapacitet, men överkapacitet hos privata utförare medför ingen ökad kostnad utifrån att de
får ersättning per vårddygn. Dock finns en långsiktig ekonomisk farhåga att kommunen kan hamna i beroendeställning gentemot de privata utförarna.
4. Har införandet av LOV på särskilt boende medfört några effekter på egenverksamheten?
Växjö: Arbete pågår fortlöpande för att samla de tomma platserna och stänga avdelningar, detta medför att vissa brukare tvingas flytta vilket medfört att förvaltning och
politik uppvaktats av missnöjda anhöriga. Detta är känsligt politiskt eftersom tvångsförflyttningar går emot grundtanken med LOV.
Halmstad: Väldigt lite, överlag har LOV medfört att en bra balans finns mellan behovet av särskilt boende och tillgängliga platser.
5. Kompenserar ni LOV-utförarna och den kommunala egenregin enligt samma modell?
Växjö: I grunden samma ersättningsmodell. Vissa justeringar för måltidsverksamheten samt att momstillägg ges privat verksamhet ligger utanför.
Halmstad: I grunden samma ersättningsmodell. Vissa justeringar för lokalkostnader i
egenregin samt att momstillägg ges privat verksamhet ligger utanför.
6. Klarar egenregin ekonomin på er fastställda ersättning?
Växjö: Nej, eftersom verksamhet inte kan anpassa sig fullt ut till minskad bemanning
när endast några platser är tomma på många avdelningar medför detta underskott för
den kommunala verksamheten. Även privata utförare enligt LOV har många tomma
platser och har därmed svårt att klara ekonomin.
Halmstad: Ja, egenregin klarar sig generellt på den tilldelade ersättningen.
7. Vilka lärdomar har ni fått som ni vill att vi tar med oss vid ett eventuellt införande av
LOV på särskilt boende i Alingsås Kommun?
Växjö: Vi blev delvis tagna på sängen att antalet tomplatser blev så stort. Vi skulle
haft en plan för att hantera överkapaciteten som uppkom och en plan för att stänga
kommunala platser på särskilt boende. Politiken har också uppvaktats och fått uppleva mycket missnöje från anhöriga när avdelningar stängts och brukare tvingats
flytta.
Halmstad: Inte teckna avtal som fastställer uppräkning av ersättningen. I Halmstad
finns avtalat att ersättningen skall höjas med omsorgsprisindex varje år. I nuläget behöver Halmstad genomföra besparingar men sannolikt kan inte dessa besparingar
göras jämlikt mellan privata och kommunala utförare eftersom avtalet har en uppsägningstid om 12 månader, finns också en risk att politiken inte vill ändra avtalet.
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Analys av möjligheter och risker vid ett införande av LOV inom särskilt boende för äldre
Vård- och omsorgsförvaltningen har i tidigare utredningar lyft möjligheter och risker med att införa LOV inom särskilt boende. Nedan ges en
sammantagen bild av dessa utifrån tidigare utredningar samt denna omvärldsbevakning och nulägesanalys.
Möjligheter och risker vid ett införande av LOV i särskilt boende i Alingsås kommun
Den boende

Medarbetare

Möjligheter
+ Tydligare rutiner kring valfrihet,
+ Möjlighet till tilläggstjänster,
+ Förutsägbarhet genom att tid i kön avgör vem som får ledig lägenhet,
+ Profilerade boenden,
+ Moderna boenden.

Möjligheter
+ Fler arbetsgivare att välja mellan,
+ Profilerade boenden.

Risker
- Svårt att nyttja valfriheten (pga ålder eller funktionsnedsättning),
- Tid i kön går före behov och avgör vem som får ledig lägenhet,
- Oro och otrygghet om privata utförare går i konkurs eller mister tillstånd
från IVO eller hävning av avtal,
- Likriktning av boenden – sökande efter kostnadseffektivitet medför att
boenden byggs och drivs på liknande sätt,
- Missnöje bland boende och anhöriga de boende behöver flytta från
boende i samband med nedstängning på grund av tomplatser.

Risker
- Osäkerhet vid låg beläggning på vissa boende kan leda till
övertalighet,
- Oro och otrygghet om privata utförare går i konkurs eller mister
tillstånd från IVO eller hävning av avtal.
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Förvaltningen/process

Ekonomi

Möjligheter
+ En tydligare process kring valfrihet,
+ Privata aktörer planerar och genomför nybyggnationer,
+ Voo är en stabil förvaltning med kontroll över ekonomi och bemanning,
+ Det finns struktur för kvalitetsuppföljning och upphandling genom LOU,
+ Snabbt få till en lösning på en konkret lokalfråga – platsbrist vid ombyggnation av andra boenden,
+ Kunskap från andra kommuners genomförande finns att tillgå,
+ När/om kringliggande kommuner inför LOV.

Möjligheter
+ Privata utförare bygger och investerar i ett särskilt boende.

Risker
- Kostnadsdrivande, genom tomplatser på kommunala boenden
och högre ersättningar än dagens snittplatskostnad för att
attrahera privata aktörer,
- Alingsås kommun förlorar styrförmåga över verksamheten –
samtidigt utvecklas ett beroendeförhållande till privata aktörer
genom livslånga kontrakt,
Risker
- Nya boenden lockar till sig äldre i behov av särskilt boende från
- Oro och otrygghet om privata utförare går i konkurs eller mister tillstånd
kringliggande kommuner,
från IVO eller hävning av avtal,
- Ekonomi som ej ger utrymme för ökade kostnader för att bedriva
- För få av platserna som byggs av privata utförare tillhandahålls av vårdäldreboenden – budget 2020,
och omsorgsförvaltningen,
- Vid överetablering av boendeplatser, en ökad mängd beslut om
- Minskad följsamhet gentemot Planprogrammet, genom minskad
insatsen särskilt boende,
möjlighet att knyta exempelvis träffpunkter till boenden,
- Förvaltningen saknar en modell för vårdtyngdsmätning,
- En överkapacitet i antalet boenden efter år 2023,
- Förvaltningen har ej fullt utvecklad bemanning i form av
- Voo har små administrativa resurser - stort administrativt uppdrag,
samplaneringsområden.
- Ökad administration vid avtalsuppföljning samt eventuella påpekanden,
- Ett bristande kommunalt helhetsperspektiv gällande behov av
kommunal styrning vid införande av LOV,
- Mindre flexibilitet att följa ändrade krav (exempelvis biståndsbedömda
trygghetsboenden) eller ändrade behov (exempelvis åldersstrukturer,
digitala lösningar).
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Vård- och äldreomsorgförvaltningen
Datum:
Handläggare:

2014-03-31
Catharina Johansson

Vård- och äldreomsorgsnämnden

Direktnr:
Beteckning:

2012.080 VÄN

Återrapportering av den statliga utredningen Utredning om
framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-12-12 att ge vård-och äldreomsorgsnämnden
tillåtelse att införa valfrihetssyetm (LOV) för särskilda boendeformer för äldre, i
enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem. I samband med detta beslut
tillsattes på vård- och äldreomsorgsförvaltningen en utredning för att närmare
analysera konsekvenserna av ett införande.
Med utredningen som underlag tog Vård och äldreomsorgsnämnden 2013-05-21
beslut om att avvakta införande, genom nedanstående beslut i tre punkter.
1. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen ges i uppdrag att fortsatt utreda frågor
kopplade till Lagen om valfrihetssystem, LOV, för särskilt boende och
påverkan vid ett införande i Alingsås kommun.
2. Vård- och äldreomsorgsnämnden ges i uppdrag att under 2013 arbeta fram
ett preliminärt förfrågningsunderlag med tillhörande kvalitetsuppföljning.
3. Vård- och äldreomsorgnämnden avvaktar resultatet från den statliga
utredningen ”Framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten” innan beslut om
ett gällande förfrågningsunderlag tas.
I augusti 2013 tog nämnden beslut om att inte förlänga entrepenaden på Ängabo
och Kaptenen äldreboende. Mot bakgrund av de hinder som utredningen pekat på,
togs i samband med detta beslut om ny upphandling enligt LOU för de båda
äldreboendena. Upphandlingen skulle genomföras som en kvalitetsupphandling till
ett fast pris. I förfrågningsunderlaget ingår kvalitetskrav på tjänsten samt uppföljning
enligt punkt 2.
Genom beslut under punkt 3 valde nämnden att avvakta beslut om
förförfrågningsunderlag för LOV, i väntan på vägledning av den pågående statliga
utredningen ”Framtida valfrihetssystem inom Socialtjänsten”. Utredningens
betänkande har nu kommit.

Förvaltningens yttrande
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Förvaltningen kan, efter att tagit del av betänkandet i Utredning om framtida
vallfrihetssystem inom socialtjänsten SOU 2014:2, konstatera att utredningens
tyngdpunkt ligger på att utvärdera etablerade LOV verksamheter som hemtjänst.
Några direkta svar på de specifika frågeställningar som nämnden haft angående
LOV i särskilt boende ges inte.
Utredarna konstaterar att det inte finns mycket erfarenhet på området och att det
därför varit svårt att utreda effekterna av LOV i särskilt boende och att de kommuner
som infört LOV i särskilt boende har gjort det på olika sätt.
Följande faktorer talar enligt utredarnas bedömning för att använda LOV
för införande av valfrihet inom särskilt boende.
Möjligheten att välja utförare innebär att brukarnas ställning i
omsorgen stärks.
•

Brukarens möjligheter att få ett boende som är anpassat efter
dennes personliga preferenser ökar när utförarna kan erbjuda
profilerade boende.

•

LOV har ett mer långsiktigt perspektiv vilket innebär att utförarnas
incitament att investera i såväl personal, genom kompetenssatsningar,
som lokaler torde vara stora. Detta kan därmed leda till ett ökat fokus på
kvalitet.

•

Vår kartläggning visar att idéburna organisationer i relativt hög
grad deltar i kommunernas valfrihetslösningar för särskilt boende.

•

Kommunens egen verksamhet får möjligheter att mäta och jämföra
sig mot boenden som drivs i privat regi.

Utredningen finner att följande aspekter talar mot ett införande av LOV inom
särskilt boende.
•

För brukare som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom
har svårt att göra egna val innebär möjligheten att välja ett begränsat
inflytande över tjänsten. Möjligheten för brukarna att
genom omval utveckla valfrihetssystemen mot bättre kvalitet är
begränsade.

•

Det krävs att en utförare initialt gör stora investeringar för att
denne ska kunna delta i ett valfrihetssystem. Det kan innebära att
små aktörer inte deltar och att mångfalden därmed riskerar att
utebli.

•

Införande av valfrihet inom särskilt boende ställer stora krav på
att kommunerna har, eller skaffar sig kompetens vad gäller exempelvis
mervärdesskatt och statsstödsregler.

Sida 49 av 203

Utredarnas slutsatser är i stora delar desamma som framkommit i förvaltningen
utredning, vilket framgår av citatet från sidan 177 i utredningen.
http://www.regeringen.se/sb/d/18046/a/231842
” Införandet av en valfrihetslösning inom särskilt boende är en komplex
fråga. Den ställer, enligt vår mening större krav på kommunernas
kompetens än vad införande av valfrihetslösningar gör på andra
områden. Det krävs goda kunskaper inom fastighetsområdet, mervärdesskatt,
ersättningssystem och statsstödsregler, hur man ställer
och följer upp kvalitetskrav med mera. Om privata utförare med egna
lokaler etablerar sig, kan det bli fråga om ett långsiktigt åtagande som
mycket väl kan spänna över 50 år. Många kommuner, särskilt mindre,
har av nämnda skäl haft svårigheter att utreda om LOV är lämpligt
för att upphandla särskilt boende. Detta innebär också att vi inte bedömer
att framtagande av en allmän vägledning kan vara till hjälp för
kommuner att utreda på vilket sätt brukarna kan erbjudas valfrihet.”

Utredarna avslutar med att ge förslag om fortsatta stimulansmedel till kommuner
som vill utreda införande av LOV i kommunen och där specialistkompetens för
utredning av moms, stadsstödsregler ersättningssystem mm kopplas.
Förslag till beslut i Vård- och äldreomsorgsnämnden
1. Återrapportering av SOU 2014:2 Framtidens valfrihetssystem godkänns.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att bevaka kommande utlysningar av
stimulansmedel kopplat till Lag om valfrihetssystem i särskilt boende och
återkomma till nämnden med förslag på ny utredning dit specialistkompetens
kopplas.

Vård- och äldreomsorgförvaltningen

Godkännande chef
Titel

Godkänd av:
Titel:
Datum:

Catharina Johansson
Förvaltningschef

Catharina Johansson
2014-03-31
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Svar på motion Levandegör kommunens
parker - Camilla Stensson
(S), Leif Hansson (S) och
Simon Waern (S)
3
2019.396 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

§ 206 2019.396 KS

Svar på motion - Levandegör kommunens parker - Camilla Stensson (S),
Leif Hansson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
29 maj 2019 § 109 lämnat en motion om att levandegöra kommunens parker. Motionärerna
föreslår att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en användnings- och
utvecklingsplan för kommunens parker.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019 § 109 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019
§ 112 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 november lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 september 2019, § 10, med
beslutet att motionen tillstyrks, förutsatt att extra medel tillkommer uppdraget om utökade
aktiviteter i parkerna. Kultur- och utbildningsnämnden anser att det vore en
kvalitetsförstärkning om kulturaktiviteter i parker ingick i det ordinarie kulturutbudet.
Redan i dag genomförs flera aktiviteter i kommunens parker. Återkommande aktiviteter är till
exempel sommarlovsaktiviteter och nationaldagsfirande i Nolhagaparken. Även i de andra
parkerna anordnas olika aktiviteter, ofta i samverkan med föreningslivet.
Kommunledningskontoret och kultur- och utbildningsnämnden delar motionärernas syn om
att parkernas potential i människors vardag kan utökas och utnyttjas i högre grad. Alingsås
har flera grönområden som kan bidra till upplevelse och möjligheter till samvaro för dess
invånare och besökare. Av Alingsås kommuns budget 2020 – 2022 nämns att kommunen
ska ha ett fritt och vitalt kulturliv, och ambitionen är ett ökat aktivt deltagande i kulturlivet.
Motionärerna föreslår i motionen att en användning- och utvecklingsplan ska tas fram. Att
själva planen tas fram bör inte innebära kostnader utöver administrativ tid. I motionen ges
exemplet att många kommunala arrangemang som arrangeras redan i dag, med fördel skulle
kunna anordnas i de olika offentliga parkerna. En sådan förflyttning av aktivitet innebär inga
större kostnader.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska bifallas. Eventuella kostnader som följer
av en antagen användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker behandlas i
kommande budgetar.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

Beslut
AU § 206, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen bifalls.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-22
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.396 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Levandegör kommunens parker
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
29 maj 2019 § 109 lämnat en motion om att levandegöra kommunens parker. Motionärerna
föreslår att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en användnings- och
utvecklingsplan för kommunens parker.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019 § 109 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019
§ 112 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 september 2019, § 10, med
beslutet att motionen tillstyrks, förutsatt att extra medel tillkommer uppdraget om utökade
aktiviteter i parkerna. Kultur- och utbildningsnämnden anser att det vore en
kvalitetsförstärkning om kulturaktiviteter i parker ingick i det ordinarie kulturutbudet.
Redan i dag genomförs flera aktiviteter i kommunens parker. Återkommande aktiviteter är till
exempel sommarlovsaktiviteter och nationaldagsfirande i Nolhagaparken. Även i de andra
parkerna anordnas olika aktiviteter, ofta i samverkan med föreningslivet.
Kommunledningskontoret och kultur- och utbildningsnämnden delar motionärernas syn om
att parkernas potential i människors vardag kan utökas och utnyttjas i högre grad. Alingsås
har flera grönområden som kan bidra till upplevelse och möjligheter till samvaro för dess
invånare och besökare. Av Alingsås kommuns budget 2020 – 2022 nämns att kommunen
ska ha ett fritt och vitalt kulturliv, och ambitionen är ett ökat aktivt deltagande i kulturlivet.
Motionärerna föreslår i motionen att en användning- och utvecklingsplan ska tas fram. Att
själva planen tas fram bör inte innebära kostnader utöver administrativ tid. I motionen ges
exemplet att många kommunala arrangemang som arrangeras redan i dag, med fördel skulle
kunna anordnas i de olika offentliga parkerna. En sådan förflyttning av aktivitet innebär inga
större kostnader.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska bifallas. Eventuella kostnader som följer
av en antagen användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker behandlas i
kommande budgetar.
Ekonomisk bedömning
Enligt kultur- och utbildningsnämnden kräver eventuella framtida utökade aktiviteter i
kommunens parker en utökning av resurser.
Att ta fram en användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker innebär inga
kostnader utöver administrativ tid.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen bifalls.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-22
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Protokoll

§ 107 2019.261 KUN

Motion - Levandegör kommunens parker - Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och
Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den 29 maj
2019 § 109 lämnat en motion om att levandegöra kommunens parker. Motionärerna föreslår att kulturoch utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en användnings- och utvecklingsplan för
kommunens parker. Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj § 109 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni § 112 att
remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.

Motionen ska besvaras senast den 4 oktober.

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:

Motionärerna anger i skrivelse den 16 maj bland annat att det i Alingsås finns flera vackra parker som
kan bidra till livskvalitet, återhämtning, motion, rekreation och nöje. Parkerna anges vara
kulturhistoriskt värdefulla. Parker som omnämns är Nolhaga, Gräfsnäs, Plantaget, Järtas park,
Brunnsparken och Folkets park.

I motionen konstateras att parkerna står oanvända och inte utnyttjas och utvecklas. Fysisk underhåll av
parkerna sker men det anordnas sällan aktiviteter så som konserter, utställningar eller marknader. Ett
långsiktigt strategiskt tänk kring dess användningsområden och utveckling saknas. Motionärerna
efterlyser att fler kommunala och privata arrangemang anordnas i parkerna. Mot bakgrund av att
grönområden kan spela en positiv roll i människors hälsa anser man att parkerna ska utnyttjas och
utvecklas bättre.

Förvaltningen delar motionärernas syn om att parkernas potential i människors vardag kan utökas och
utnyttjas i högre grad. Alingsås har flera grönområden som kan bidra till upplevelse och möjligheter
till samvaro för dess invånare och besökare.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Protokoll

Kultur- och utbildningsförvaltningen genomför redan idag aktiviteter i kommunens parker. Inom
ramen för kommunens 400-årsjubileum anordnades för första gången en barnkulturfestival i och i
anslutning till Nolhaga slott. Årets sommarlovsaktiviteter med bland annat prova-på-möjligheter och
delar av Potatisfestivalen har också arrangerats i slottet och i parken, där även Nationaldagen firades. I
anslutning till Kulturhusets kultursatsning Salong Alingsås ordnades potatissättning och potatisskörd i
Nolhagaparken. Sedan tidigare ansvarar kultur- och utbildningsnämnden också för verksamheten i
Gräfsnäs slottspark, där aktiviteter anordnas i samverkan med föreningslivet via föreningsbidrag.

Förvaltningen anser att det vore en kvalitetsförstärkning om kulturaktiviteter i parker ingick i det
ordinarie kulturutbudet. En förutsättning för att kunna genomföra sådana aktiviteter grundade i en
eventuellt framtida användnings- och utvecklingsplan är att ekonomiska resurser tillkommer med ett
sådant uppdrag.

Arbetsutskottet för kultur, fritid, turism och evenemang har behandlat ärendet den 18 september § 38.

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen i det fall extra medel tillkommer uppdraget om
utökade aktiviteter i parkerna.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 112 2019.396 KS

Motion - Levandegör kommunens parker - Camilla Stensson (S), Leif
Hansson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
29 maj 2019, § 109 lämnat en motion om att levandegöra kommunens parker.
Motionärerna föreslår att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en
användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019, § 109 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Expedieras till
KUN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-05-29

§ 109 2019.396 KS

Motion - Levandegör kommunens parker - Camilla Stensson (S), Leif
Hansson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och Simon Waern (S) lämnar en motion om att
levandegöra kommunens parker.
Motionärerna föreslår att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en
användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige

Levandegör kommunens parker!
Alingsås kommun har många vackra parker. Gröna, lummiga lungor i
stadsmiljön som skänker alingsåsarna livskvalitet och som bland annat
kan bidra till återhämtning, motion och inte minst rekreation och nöje.
Utöver de stora parkerna Nolhaga och Gräfsnäs har vi bl.a. Plantaget,
Järtas park, Brunnsparken och Folkets park. Parkerna är inte bara
omistliga grönområden; de är också kulturhistoriskt värdefulla och bär
på mycket av vår stads historia.
Flera av våra parker står dock emellertid i hög grad oanvända och dess
stora potential utnyttjas och utvecklas inte. De tas i regel hand om men
det anordnas mycket sällan aktiviteter så som konserter, utställningar
eller marknader i dem och det saknas ett långsiktigt strategiskt tänk
kring dess användningsområden och utveckling. Många kommunala
arrangemang som idag arrangeras skulle med fördel kunna anordnas i
de olika offentliga parkerna. Även privata arrangemang skulle av
kommunen kunna hänvisas till våra offentliga parker.
I en tid då grönområden kan spela en viktig positiv roll för människors
hälsa ser vi Socialdemokrater vikten av att vi nyttjar och utvecklar våra
parker på ett betydligt bättre vis. Därför föreslår vi:
 Att Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en
användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker.
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Alingsås den 16 maj 2019
Camilla Stensson (S)
Leif Hansson (S)
Simon Waern (S)
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Svar på motion om att
upprätta ett program för
miljöanpassat byggande Leif Hansson (S), Micaela
Johansson (S) och Camilla
Stensson (S)
4
2019.212 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

§ 207 2019.212 KS

Svar på motion om att upprätta ett program för miljöanpassat byggande Leif Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S) har den 27 februari
2019, § 43 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att upprätta ett program för
miljöanpassat byggande.

Motionärerna föreslår att Alingsås kommun skyndsamt upprättar ett program för förstärkt
miljöprofil i våra förfrågningsunderlag vid ny- eller ombyggnationer. Samt upprättar rutiner för
att kontrollera att de efterföljs.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:

I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret varit i kontakt med
miljöskyddskontoret, AB Alingsåshem och samhällsbyggnadskontoret.

Kommunledningskontoret har varit i kontakt med tjänstemän på miljöskyddskontoret som
hänvisar till den redan befintliga handlingen med riktlinjer för miljöanpassat byggande
(Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås), som antogs av kommunfullmäktige den 23
februari 2011, § 13. Tjänstemännen på miljöskyddskontoret anser att det kan vara
nödvändigt med en uppdatering av riktlinjerna, med hänsyn till handlingarnas ålder.

Tjänstemän från Alingsåshem har lämnat yttrande kring motionen och ser positivt på
förslaget om en förstärkt miljöprofil. De ser en nytta med Alingsås kommuns befintliga
riktlinjer, för miljöanpassat byggande (Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås), som
antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2011, § 13, men ser även att riktlinjerna är i
behov av revidering eftersom kraven i boverkets byggregler har förändrats sedan riktlinjerna
antogs. Alingsåshem arbetar redan idag med miljö- och klimatfrågor i flera projekt, på
liknande sätt som efterfrågas av motionärerna. År 2019 anslöt sig Alingsåshem till
Allmännyttans klimatinitiativ, vars mål är att bli fossilfria till år 2030 och att minska
energianvändningen med 30 procent. Följaktligen kommer förfrågningsunderlag vid ny- och
ombyggnationer att påverkas ur ett hållbarhetsperspektiv. Utöver det har anslutningen i
Allmännyttans klimatinitiativ resulterat i en utveckling av rutiner för uppföljning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

AU § 207, forts
Tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret har inget att erinra kring motionen utifrån
avdelningens uppdrag.

Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt riktlinjerna ansvara för att årligen följa upp
riktlinjernas efterlevnad och denna uppföljning kan ingå i kommunens årliga miljö- och
folkhälsoredovisning. Vid behov får också nämnden ta initiativ till revidering av riktlinjerna.

Kommunledningskontoret instämmer med miljöskyddskontoret och AB Alingsåshems
yttrande, att det anses nödvändigt att revidera de nuvarande riktlinjerna. Med hänvisning till
det som står i de nuvarande riktlinjerna bedömer kommunledningskontoret att motionen
anses besvarad.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-25
Jennie Andersson
0322-61 67 45
2019.212 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om att upprätta ett program för
miljöanpassat byggande
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S) har den 27 februari
2019, § 43 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att upprätta ett program för
miljöanpassat byggande.
Motionärerna föreslår att Alingsås kommun skyndsamt upprättar ett program för förstärkt
miljöprofil i våra förfrågningsunderlag vid ny- eller ombyggnationer. Samt upprättar rutiner för
att kontrollera att de efterföljs.
Kommunledningskontorets yttrande
I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret varit i kontakt med
miljöskyddskontoret, AB Alingsåshem och samhällsbyggnadskontoret.
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med tjänstemän på miljöskyddskontoret som
hänvisar till den redan befintliga handlingen med riktlinjer för miljöanpassat byggande
(Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås), som antogs av kommunfullmäktige den 23
februari 2011, § 13. Tjänstemännen på miljöskyddskontoret anser att det kan vara
nödvändigt med en uppdatering av riktlinjerna, med hänsyn till handlingarnas ålder.
Tjänstemän från Alingsåshem har lämnat yttrande kring motionen och ser positivt på
förslaget om en förstärkt miljöprofil. De ser en nytta med Alingsås kommuns befintliga
riktlinjer, för miljöanpassat byggande (Riktlinjer för miljöanpassat byggande i Alingsås), som
antogs av kommunfullmäktige den 23 februari 2011, § 13, men ser även att riktlinjerna är i
behov av revidering eftersom kraven i boverkets byggregler har förändrats sedan riktlinjerna
antogs. Alingsåshem arbetar redan idag med miljö- och klimatfrågor i flera projekt, på
liknande sätt som efterfrågas av motionärerna. År 2019 anslöt sig Alingsåshem till
Allmännyttans klimatinitiativ, vars mål är att bli fossilfria till år 2030 och att minska
energianvändningen med 30 procent. Följaktligen kommer förfrågningsunderlag vid ny- och
ombyggnationer att påverkas ur ett hållbarhetsperspektiv. Utöver det har anslutningen i
Allmännyttans klimatinitiativ resulterat i en utveckling av rutiner för uppföljning.
Tjänstemän från samhällsbyggnadskontoret har inget att erinra kring motionen utifrån
avdelningens uppdrag.
Samhällsbyggnadsnämnden ska enligt riktlinjerna ansvara för att årligen följa upp
riktlinjernas efterlevnad och denna uppföljning kan ingå i kommunens årliga miljö- och
folkhälsoredovisning. Vid behov får också nämnden ta initiativ till revidering av riktlinjerna.
Kommunledningskontoret instämmer med miljöskyddskontoret och AB Alingsåshems
yttrande, att det anses nödvändigt att revidera de nuvarande riktlinjerna. Med hänvisning till
det som står i de nuvarande riktlinjerna bedömer kommunledningskontoret att motionen
anses besvarad.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget att motionen ska anses besvarad innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
SBN fk.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Jennie Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-25
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18 oktober 2019

Svar motion om att upprätta ett program för miljöanpassat byggande
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har bett Alingsåshem om att yttra sig över en motion från
socialdemokraterna. Motionärerna yrkar att:



Skyndsamt upprätta ett program för förstärkt miljöprofil i våra förfrågningsunderlag vid nyeller ombyggnationer
Upprätta rutiner för att kontrollera att de efterföljs.

Alingsåshems yttrande
Alingsåshem välkomnar en förstärkt miljöprofil och att vi tillsammans med kommunen tar
hållbarhetsarbetet till en högre nivå. Att göra likt Lerums kommun, att ta fram ett program med
krav om särskilt certifieringssystem, tror vi däremot inte gynnar vårt arbete. Det finns nackdelar
med att låsa in sig i en särskild märkning eller certifiering. En av anledningarna är att specifika
certifieringar kan exkludera mindre entreprenörer att kunna samarbeta med oss. Det behöver
därför finnas en flexibilitet i varje byggprojekt. Flexibiliteten ska dock inte ge avkall på
miljökraven, då utgångspunkten alltid ska vara att välja utifrån bästa miljöval.
Alingsåshem arbetar idag på olika sätt med miljö- och klimatfrågor. 2019 anslöt sig Alingsåshem
till Klimatinitiativet där målet är att uppnå fossilfrihet till 2030 samt 30 procents lägre
energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). Genom Allmännyttans klimatinitiativ kommer
Alingsåshem att höja ambitionsnivån och ta ett bredare grepp kring klimatfrågan. Detta kommer i
sin tur att påverka förfrågningsunderlaget vid ny- eller ombyggnationer. Genom klimatinitiativet
kommer vi även att utveckla våra rutiner för uppföljning.
Alingsåshem och Fabs har i sina projekt använt olika certifieringar och miljömärkningar.
Exempelvis har vi i byggnationen av Noltorps höjd och Trollskogen använt Svanenmärkning. Det
innebär att alla val av material har följts upp och redovisats till en oberoende part.
Alingsåshem har också en byggmanual för både lokaler och bostäder som innebär att inga
olämpliga ämnen i byggvaror och material får användas. Förutom Svanenmärkning används
Sunda hus nivåer som krav i våra förfrågningsunderlag vid ny- eller ombyggnationer. Vid avsteg
från byggmanualen, så måste dessa motiveras och rapporteras in.
Av varumärkesskäl kan det vara bra för kommunen att följa en specifik standard som
miljöbyggnad innebär. Men i praktiken så upplever inte vi att det ger en större skillnad i
målsättningen att uppnå ett miljöanpassat byggande. Vi kan däremot se en nytta med Riktlinjerna
för miljöanpassat byggande i Alingsås, som kommunfullmäktige antog 2011-02-23. Med
anledning av att BBR-kraven har förändrats sedan 2011, finns ett behov av att riktlinjerna
revideras. Riktlinjerna kan innebära en tydlighet kring vad vi ska sträva mot samt kan bidra till en
bättre uppföljning.

Alingsåshem
Lars Mauritzson
VD
1
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Från: jennie.andersson@alingsas.se <jennie.andersson@alingsas.se>
Till: ks.platinamail@alingsas.se <ks.platinamail@alingsas.se>
Ärende: Vbf: Ang: Yttrande kring motion om miljöanpassat byggande
Datum: 2019-10-18 08:21:10
Hej!
För diarieföring i ärende: 2019.212 KS
Kan döpas till: Yttrande från Samhällsbyggnadskontoret - program för
miljöanpassat byggande

Med vänliga hälsningar

Jennie Andersson
___________________
Exploateringsingenjör
Rådhuset, Stora torget 1
441 81 Alingsås
jennie.andersson@alingsas.se
0322 - 61 67 45
-----Vidarebefordrat av Jennie Andersson/KLK/Alingsas 2019-10-18 08:19 ----Till: Jennie Andersson/KLK/Alingsas@alingsas
Från: Aila Hirvonen Bremefors/SBK/Alingsas
Datum: 2019-10-16 16:07
Kopia: Cecilia Sjölin/SBK/Alingsas@Alingsas
Ärende: Ang: Yttrande kring motion om miljöanpassat byggande
Hej!
Vi har nu tittat igenom denna på plan- och bygg på SBK och då vi inte har
marktilldelningar och vi inte projektleder ny-eller ombyggnationer,
har vi inget att yttra kring motionen nedan.
Hälsningar
/Aila

Med vänliga hälsningar
Aila Hirvonen Bremefors
Plan- & bygglovschef / Stadsarkitekt
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Tel: 0322-61 63 02
aila.hirvonenbremefors@alingsas.se
www.alingsas.se

-----Jennie Andersson/KLK/Alingsas skrev: -----
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Till: Aila Hirvonen Bremefors/SBK/Alingsas@alingsas
Från: Jennie Andersson/KLK/Alingsas
Datum: 2019-09-16 13:42
Ärende: Yttrande kring motion om miljöanpassat byggande
Hej,
Jag har fått in en motion om att upprätta ett program för miljöanpassat
byggande, jag bifogar den i detta mejl (diarienummer är 2019.212 KS).
Jag vänder mig hit för att se ifall du har ett yttrande kring förslaget. I mitt
svar sammanställer jag och tar med ert yttrande kring motionen.
För att hinna sammanställa ert yttrande önskar jag svar senast den 18
oktober 2019.
Allt gott!
Med vänliga hälsningar
Jennie Andersson
___________________
Exploateringsingenjör
Rådhuset, Stora torget 1
441 81 Alingsås
jennie.andersson@alingsas.se
0322 - 61 67 45
[bilagan "Motion om att upprätta ett program för miljöanpassat
byggande.docx" borttagen av Aila Hirvonen Bremefors/SBK/Alingsas]
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Från: jennie.andersson@alingsas.se <jennie.andersson@alingsas.se>
Till: ks.platinamail@alingsas.se <ks.platinamail@alingsas.se>
Ärende: Bilaga till ärende
Datum: 2019-10-18 08:25:06
Hej!
För diarieföring i ärende: 2019.212 KS
Kan döpas till: Yttrande från Miljöskyddskontoret - program för miljöanpassat
byggande

Med vänliga hälsningar

Jennie Andersson
___________________
Exploateringsingenjör
Rådhuset, Stora torget 1
441 81 Alingsås
jennie.andersson@alingsas.se
0322 - 61 67 45
-----Vidarebefordrat av Jennie Andersson/KLK/Alingsas 2019-10-18 08:22 ----Till: Jennie Andersson/KLK/Alingsas@alingsas
Från: Anna Wenstedt/KLK/Alingsas
Datum: 2019-09-25 13:33
Ärende: Input på motionssvar miljöanpassat byggande
(Se den bifogade filen: Riktlinjer för miljöanpassat byggande 2011.pdf)

Hej Jennie,
Här kommer lite input från oss på MK till ditt motionssvar om miljöanpassat
byggande.
Alingsås kommun har, som du säkert redan vet, redan idag riktlinjer för
miljöanpassat byggande (KF 2011-02-23, bifogas). Riktlinjerna har ju några år på
nacken så de behöver så klart uppdateras. Vi är dock är osäkra på huruvida
riktlinjerna fortfarande gäller – men vi har inte hittat nått beslut på att de INTE
ska göra det. Vi har hört oss för lite bland kollegorna på SBK och där verkar
få/ingen av tjänstepersonerna känna till att riktlinjerna ens finns, trots att det är
SBN som är ansvarig att årligen följa upp riktlinjernas efterlevnad och vid behov
ta initiativ till revidering. Dock har vi inte pratat med några av cheferna. Det här
kanske du vill kolla upp lite närmare för att kunna ge ett bra svar till politiken.
Motionärerna lyfter Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande som
ett exempel och de riktlinjer som Alingsås antog 2011 bygger på Göteborgs
dåvarande program. Eftersom Göteborg uppdaterat sitt program relativt nyligen
borde vi kunna ta draghjälp därifrån om politiken beslutar att även vi ska
revidera våra riktlinjer/program. Det kan vara intressant att kolla på vilket
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innehåll Göteborgs nya program har och om, och i så fall hur, de ställer krav
långtgående BBR:s. Vi måste fundera på vilka krav vi egentligen kan ställa, och i
så fall vilken aktör inom kommunen som är lämplig att ansvara för
riktlinjerna/programmet.
Hör gärna av dig om du vill diskutera vidare eller har funderingar. Lycka till med
skrivelsen!
Vänliga hälsningar,
Anna Wenstedt (miljöstrateg), Jenny Leonardsson (kommunekolog) och Viktor
Hedlund (miljöutredare)
--------------------------------------------------------------------------

Anna Wenstedt
Miljöstrateg

Alingsås kommun
Telefon direkt: 0322-616520, växel: 0322-616000
E-post: anna.wenstedt@alingsas.se
www.alingsas.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-03-27

§ 61 2019.212 KS

Motion om att upprätta ett program för milijöanpassat byggande - Leif
Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S) har till
kommunfullmäktige den 27 februari 2019,§ 43 lämnat en motion om att upprätta ett program
för miljöanpassat byggande.
Motionärerna yrkar följande:
att Alingsås kommun skyndsamt upprättar ett program för förstärkt miljöprofil i våra
förfrågningsunderlag vid ny- eller ombyggnationer. Samt upprättar rutiner för att kontrollera
att de efterföljs.
Kommunfullmäktige beslutade att lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-tillväxtavdelningen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-02-27

§ 43 2019.212 KS

Motion om att upprätta ett program för milijöanpassat byggande - Leif
Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson (S) lämnar en motion om att
upprätta ett program för miljöanpassat byggande.
Motionärerna yrkar följande:
att Alingsås kommun skyndsamt upprättar ett program för förstärkt miljöprofil i våra
förfrågningsunderlag vid ny- eller ombyggnationer. Samt upprättar rutiner för att kontrollera
att de efterföljs.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Alingsås den 25 februari 2019

Motion om att upprätta ett program för
miljöanpassat byggande
I de marktilldelningar som Göteborgs stad genomför har de med krav som kallas
”Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande”. Det kombinerar de med
en tjänsteman som har till uppgift att följa upp att detta program verkligen tas
med när själva byggnationen kommer till stånd.
I Lerum har man ett starkt miljöprogram som bland annat resulterar i krav enligt
certifieringssystemet ”Miljöbyggnad”. Andra kommuner i omgivningen har
också förstärkt miljöprofil i sina förfrågningsunderlag.
Boverkets lagstiftning gäller givetvis, men graden av uppföljning skiljer sig
ganska mycket mellan kommuner. Lagstiftningen kan ses som en plattform för
minimikrav och varje kommun bör se över vilka realistiska och effektiva
förstärkningar vi kan vidta.
Främst bör programmet handla om aspekter kring kemikalier och emissioner och
andra faktorer som påverkar inomhusmiljön.

Därför föreslår vi att Alingsås kommun skyndsamt upprättar
ett program för förstärkt miljöprofil i våra
förfrågningsunderlag vid ny- eller ombyggnationer. Samt
upprättar rutiner för att kontrollera att de efterföljs.
Leif Hansson
Vice ordförande i Socialnämnden
Micaela Johansson
ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden
Camilla Stensson
vice ordförande i Miljönämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

§ 208 2019.755 KS

Budget för kommunstyrelsen 2020-2022
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet utgår, läggs med till kommunstyrelsens sammanträde den 9 december 2019.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-12-02
Konrad Fred

Kommunstyrelsen

2019.755 KS

Budget 2020-2022 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Enligt styrmodell för Alingsås kommun ska respektive nämnd upprätta en budget och
däri detaljbudget för innevarande år samt en plan för kommande tre år.
Kommunstyrelsens budget utgår från den av fullmäktige beslutade budgeten för
Alingsås kommun 2020-2022.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsens budget 2020-2022 är framtagen utifrån kommunens anvisningar.
Den konkretiserar fullmäktiges budget och pekar ut färdriktningen för
kommunstyrelsens verksamhet.
Kommunstyrelsens budget innehåller nedbrutna mål och särskilt fokus under
planperioden. Vidare framgår investeringar för kommunstyrelsen kommande fem år
samt driftsram för kommande tre år. Även ett personalpolitiskt perspektiv finns
definierat.
Ekonomisk bedömning

Kommunstyrelsens budget och dess genomförande ryms inom tilldelad budgetram.
Förslag till beslut

Budget för kommunstyrelsen 2020-2022 godkänns.

Kommunstyrelsen
Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-12-03
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KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHET
Kommunstyrelsens budget 2020-2022
konkretiserar fullmäktiges budget och pekar ut
färdriktningen för kommunstyrelsens
verksamhet. Kommunstyrelsens budget
innehåller nedbrutna mål och särskilt fokus
under planperioden. Vidare framgår
investeringar för kommunstyrelsen kommande
fem år samt driftsram för kommande tre år.
Även ett personalpolitiskt perspektiv finns
definierat.
De prioriterade målen och fokusområdena
som återfinns i kommunfullmäktiges budget
ska genomsyra all kommunal verksamhet.
Genom kommunstyrelsens uppsiktsplikt följs
kommunens verksamheter upp och analyseras
utifrån kvalitet och effektivitet samt
säkerställer att arbetet bedrivs utifrån ett
medborgarperspektiv. Ärenden som har
bärighet i den önskvärda utvecklingen ska
prioriteras och delvis nya former och
arbetssätt för dialog med nämnder och
förvaltningar kommer att prövas.
Kommunstyrelsen är kommunens ledande
politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen
har ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning. Ansvar och uppgifter delas in i
följande funktioner: ledning, styrning,
uppföljning och särskilda uppgifter.

Kommunledningskontoret är
kommunstyrelsens verkställande organ och
består av drygt 100 tjänstemän som verkar
inom kontorets verksamhetsområden.
Förvaltningsorganisationen och kontorets
uppdrag är indelat i följande delar:
o

o
o

övergripande strategisk funktion för
samordning och samverkan inom ett
flertal områden
kontinuerligt följa verksamheten i
övriga nämnder
att tillhandahålla verksamhet
bestående av administration, personal,
ekonomi, kommunikation, IT,
exploatering och näringslivsutveckling.

Kommunledningskontoret leder och
samordnar kommunens strategiska planering
och utveckling. Kontoret bereder
beslutsunderlag till kommunstyrelsen och utför
särskilda uppdrag och utredningar. Uppdraget
innefattar även att följa upp verksamheten i
kommunen och ansvara för modeller och
strukturer kring kommunens styrning och
ledning. Kommunledningskontoret stödjer
förvaltningarna med rådgivning och
specialisttjänster samt i samverkan
kvalitetssäkrar service till Alingsås medborgare.
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FOKUS UNDER PLANPERIODEN
Kommunfullmäktige har pekat ut den politiska
färdriktningen för kommunen.
Kommunstyrelsen kommer aktivt verka för
verkställandet. Som stöd finns
kommunstyrelsens förvaltning,
kommunledningskontoret. Ett stort fokus för
verkställandet kommer vara samarbete mellan
olika kompetenser och mellan avdelningar.
Nedan följer några av många exempel på vad
som särskilt kommer att vara i fokus under
planperioden.
o
o

o

Arbeta för ökad tillgång på bostadsoch verksamhetsmark.
Driva viktiga frågor avseende nationell
och strategisk infrastruktur, så som
Västra Stambanan och att finna
kommunens viljeinriktning med E20.
Arbeta för ett bättre upplevt
företagsklimat, bl.a. genom att ta fram
ett näringslivsstrategiskt program med
fokus på service, dialog och kortare
handläggningstider.

o

o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Ökat fokus på Alingsås attraktivitet
genom samverkan kring
besöksnäringen och stadskärnan.
Fokus på E-arkiv och E-handel
Strategisk lokalförsörjning
Demokrati och mänskliga
rättighetsfrågor.
Agenda 2030 med särskilt klimatfokus
Folkhälsa
Kommunikation extern/intern
Lansering av nytt platsvarumärke
Fokus på säkerhetsarbete och däri;
beredskap och totalförsvar,
krigsorganisation och säkerhetsskydd.
Skapa förutsättningar för
förvaltningarna att utveckla och
implementera automatiserade
arbetsprocesser vilket leder till
effektivisering av administrativa
uppgifter
Arbeta med konkreta åtgärder för att
vara en attraktiv arbetsgivare,
exempelvis:
- heltidsanställning
- introduktion
- närvarande ledarskap
- ledarutvecklingsprogram
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KOMMUNSTYRELSENS MÅL
De prioriterade målen och indikatorerna är beslutade av fullmäktige. Till målen och indikatorerna finns
av kommunstyrelsen egna formulerade mål och nyckeltal, dessa är specifika och gäller för
kommunstyrelsen. Målen sträcker sig över planperioden, 2020-2022.
Prioriterat mål 1

Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv

Indikator

Företagsklimat, Insikt

Nämndens/bolagets mål

Kommunens företagsklimat ska förbättras, genom förbättrad service och kortare
handläggningstider

Motivering/koppling indikator

Kommunstyrelsen ska verka för en långsiktig och målinriktad strategi för
näringslivsutvecklingen i Alingsås kommun, genom att ta fram ett
näringslivsstrategiskt program. Kommunen prioriterar att styra mot ett bättre
upplevt företagsklimat och kortare handläggningstider för bygglov.

Uppföljning (nyckeltal)

Företagsklimat, effektivitet (%)

Nuläge 2019

63 (index 0-100)

Målvärde 2020

Minst 64

Prioriterat mål 1

Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och föreningsliv

Indikator

Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller ITinfrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)

Nämndens/bolagets mål

Andelen arbetsställen i Alingsås kommun som har tillgång till fast bredband om minst
100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan hastighet
ska vara minst 95 procent.

Motivering/koppling indikator

Målet ligger i linje med målsättningen i kommunens bredbandsstrategi.
Kommunstyrelsen ska inom ramen för målet kommunicera bredbandsstrategin
internet och externt samt stödja och främja kommunkoncernens arbete med
bredbandsfrågor.

Uppföljning (nyckeltal)

Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller ITinfrastruktur i absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)

Nuläge 2019

72,27%

Målvärde 2020

90% (2019)

Prioriterat mål 1

Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och
föreningsliv

Indikator

Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)

Nämndens/bolagets mål

Företagarnas upplevelse av en god dialog mellan kommunen och näringslivet ska bli
bättre

Motivering/koppling indikator

Upplevelsen av hur dialogen fungerar mellan kommunledning/företag är högt
prioriterad. En aktiv dialog ska föras med företag, föreningsliv och civilsamhälle.

Uppföljning (nyckeltal)

Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (1-6)

Nuläge 2019

2,07 (2018)

Målvärde 2020

Minst 2,08
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Prioriterat mål 3

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator

Delaktighetsindex (%)

Nämndens/bolagets mål

Öka medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling genom bland annat
medborgardialog

Motivering/koppling indikator

Alingsås ska vara en tillgänglig kommun där kommuninvånarna ges insyn och
möjlighet till inflytande i kommunens verksamheter, samt genomföra lyhörda och
inkluderande medborgardialoger.

Uppföljning (nyckeltal)

Delaktighetsindex (%)

Nuläge 2019

52

Målvärde 2020

Minst 53

Prioriterat mål 3

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator

Nöjd inflytandeindex (%)

Nämndens/bolagets mål

Medborgarnas uppfattning om möjlighet till inflytande i kommunen ska öka

Motivering/koppling indikator

Kommunstyrelsen ska ha en tydlig extern kommunikation och information gentemot
invånare och andra intressenter. Invånarna I Alingsås ska uppleva att de har
inflytande i kommunen.

Uppföljning (nyckeltal)

Nöjd inflytandeindex (%)

Nuläge 2019

NII: 37

Målvärde 2020

NII: Minst 38

Prioriterat mål 3

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator

Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)

Nämndens/bolagets mål

Andelen som får ett gott eller mycket gott bemötande vid kontakt med
kommunledningskontoret ska vara 100 procent

Motivering/koppling indikator

Kommunledningskontoret ska ge ett gott bemötande i alla samtal med invånare och
andra intressenter. En översyn av kommunövergripande riktlinjer för telefoni
kommer att genomföras under året.

Uppföljning (nyckeltal)

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, kommunledningskontoret, andel av
maxpoäng (%)

Nuläge 2019

100% (2016)

Målvärde 2020

100%
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Prioriterat mål 3

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga
(%)

Nämndens mål

Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via telefon som får ett direkt svar
på en enkel fråga ska vara minst 80 procent

Motivering/koppling
indikator

Kommunledningskontorets medarbetare ska vara tillgängliga för invånare och andra
intressenter. Det ska vara lätt för invånarna att komma i kontakt med rätt person och få
svar på frågor. En översyn av kommunövergripande riktlinjer för telefoni kommer att
genomföras under året.

Uppföljning (nyckeltal)

Andel som tar kontakt med kommunledningskontoret via telefon som får ett direkt svar på
en enkel fråga (%)

Nuläge 2019

67% (2016)

Målvärde 2020

80%

Prioriterat mål 3

Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen

Indikator

Andel som får svar på e-post inom en dag (%)

Nämndens mål

Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via e-post och får svar inom en
dag ska vara minst 85 procent

Motivering/koppling
indikator

Kommunledningskontorets medarbetare ska vara tillgängliga för invånare och andra
intressenter. Det ska vara lätt för invånarna att komma i kontakt med rätt person och få
svar på frågor. En översyn av kommunövergripande riktlinjer för e-post kommer att
genomföras under året.

Uppföljning (nyckeltal)

Andel som tar kontakt med kommunledningskontoret via telefon som får ett direkt svar på
en enkel fråga (%)

Nuläge 2019

83% (2016), OBS: 2016 var mättiden två dygn

Målvärde 2020

85%
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS ORGANISATION

Kommunledningskontoret förstärkte sin
organisationen under 2019. Vakanta tjänster
tillsattes och en ny ledningsgrupp var på plats.
Förstärkningen var delvis ett resultat av de
medel kommunfullmäktige tillförde
kommunstyrelsen för att stärka styrning- och
ledning . Organisationen är konstruerad för att
upprätthålla strukturer där hantering av
kommunala angelägenheter genomförs utifrån
ett helhetsansvar och där olika avdelningar
gemensamt verkställer mål och åtaganden.
Organisationen består av fem avdelningar som
tillsammans tydliggör mandat,
ansvarsutkrävande och möjliggör ett
närvarande ledarskap i verksamhetsnära
frågor. Inom avdelningarna bryts enheter ut
för skapa arbetsgrupper med
spetskompetenser inom sina områden

Kontorets avdelningschefer är underställda
kommundirektören och enhetscheferna är
underställda avdelningscheferna. Direkt under
kommundirektören samlas ledande tjänstemän
i form av förvaltningschefer.
Kommundirektören lyder under
kommunstyrelsen, dess presidium och ytterst
dess ordförande.
Respektive avdelning och enhet har en
ansvarig chef med personal- , verksamhetsoch budgetansvar. Cheferna är även ansvariga
för att månadsvis följa upp sin ekonomi och
avlägga rapport samt att följa upp
verksamhetsmålen. Detta sammanställs till
kommunstyrelsen i samband med kommunens
bokslut. Kommundirektören har i samband
med detta dokument fördelat medel till
respektive avdelning/enhet för att bedriva
verksamhet.
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EKONOMIAVDELNINGEN
Ekonomiavdelningen arbetar
kommunövergripande med ekonomi- och
verksamhetsfrågor med särskilt fokus på
löpande redovisning, bokslut, budget,
uppföljning samt långsiktig kommunal
finansiering. Särskilt fokus har avdelningen på
att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser samt i
framtagande av budget och bokslut.
Avdelningen ansvarar också för den
kommunala redovisningen med fokus på god
ekonomisk hushållning. Ekonomiavdelningen
arbetar vidare med de kommunala bolagen
och dess finansiering genom kommunens

internbank. Vidare finns ansvar för den
gemsamma utvecklingen och samordningen
inom redovisningsområdet som strävar efter
att ge en öppen och rättvisande bild av
kommunens ekonomi. Ekonomiavdelningen
ska agera och stötta övriga förvaltningar i det
löpande redovisningsarbetet samt utföra viss
administration åt förvaltningarna. Vidare
innefattar avdelningens ansvar ett
förvaltaransvar för ekonomisystemet samt vara
med och utveckla och underhålla olika
redovisningsrutiner. Inom ansvarsområdet
ligger även att bereda ärenden samt driva
kvalitets- och förbättringsarbete.

PERSONALAVDELNINGEN
Personalavdelningen övergripande uppdrag är
att ge verksamheten de verktyg, stöd och
processer inom HR-området som möjliggör och
skapar förutsättningar för att Alingsås kommun
ska nå sina mål, prioriteringar och värderingar.
Personalavdelningen består av HR-enheten
samt löne- och bemanningsenheten.
HR-enheten, arbetar med kommunens

strategiska planering, personaluppföljning och
det operativa stödet i HR-frågor.
Lön- och bemanningsenheten arbetar med
utveckling och förvaltning av HR-system samt
utbetalning av löner och därtill relaterade
uppgifter samt uppdraget att bemanna
kommunens förvaltningar med timavlönade
och semestervikarier.

TILLVÄXTAVDELNINGEN
På avdelningen finns det strategiska ansvaret
för exploatering, näringslivsutveckling och
infrastruktur. Huvuduppdragen är att
genomföra tillväxtprogrammet, att öka
tillgången på bostads- och verksamhetsmark,
att bedriva planering för strategisk
infrastruktur och att bidra till att förbättra
företagsklimatet i Alingsås.
Andra områden är mark för utbyggnad, tomtförsäljning, och utbyggnad av gator och
gång/cykelvägar inom nya
exploateringsområden.

En samhällsstrategisk grupp har inrättats på
kommunledningsnivå, i syfte att genomföra en
snabbare och effektivare plan- och
exploateringsprocess.
På avdelningen bedrivs också ett strategiskt
och operativt näringslivsbefrämjande arbete. I
fokus är mötesplatser, dialogforum,
lotsfunktion och kommunikation, i
kombination med att erbjuda service till
nyföretagare och företag som vill växa.
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IT-AVDELNINGEN
Med Alingsås invånare, näringsliv och
medarbetare i fokus ansvarar IT-avdelningen i
Alingsås kommun för service, drift och
utveckling av kommunens IT-verksamhet och
telefoni. Avdelningen agerar också ur ett
centralt perspektiv för att stötta
verksamheterna i sin digitala
verksamhetsutveckling genom övergripande
initiativ för att effektivisera våra leveranser
med människan i centrum.
Det övergripande målet med avdelningens
arbete är att erbjuda ett modernt IT-stöd med
hög tillgänglighet och kvalitet. På ITavdelningen finns kompetens inom
informationsteknologi kombinerat med
kunskap om kommunal verksamhet. Det bidrar
i slutändan till att de kommunala
verksamheterna kan ge god service och

information till medborgarna i en ömsesidig
dialog.
Avdelningen ansvarar bland annat för:
o Övergripande digitalisering
o Utveckling och drift av kommunens
datanät och gemensamma servrar
o Levereans av datorarbetsplatser
o Tekniska frågor kring kommunens
telefonisystem
o Övergripande IT- teknisk infrastruktur
o Kommunens e-strategi, systemanordning, webbplattform och ITsäkerhet
o Användarstöd och IT-inköp
o Kommunens växel och reception
o Kommunövergripande
verksamhetssystem.

STABSAVDELNINGEN
Avdelningen organiserar ett flertal strategiska
funktioner inom ett antal områden:
Kansli och juridik med strategiskt och operativt
ansvar för kommunens administrativa
processer, dokumenthantering, systemförvaltning och stöd till förvaltningar i
administrativa processer och ärendeberedning.
Ansvarar för registrering, ärendeprocesser,
styrdokument, arkiv, politisk beredning av
ärenden till KS, KF, AVRF, ABAR och
ungdomsfullmäktige.
Kommunikation med strategiskt och operativt
ansvar för kommunens externa och interna
kommunikation via bland annat media, sociala
medier och hemsidor. Ansvaret att utveckla
både organisationens varumärke såväl som
kommunens platsvarumärke.

beredskapsarbete, samt frågor så som
strategisk lokalförsörjning, folkhälsa,
brottsförebyggande arbete, mänskliga
rättigheter och Agenda 2030.
Upphandling med strategiskt och operativt
ansvar för att med att upphandla tjänster och
varor till kommunens verksamheter, genom
både kommunövergripande upphandlingar
samt att ge stöd till enskilda förvaltningar.
Ansvar för införande av e-handel och
kommunens försäkringar.
Överförmyndarhandläggare med strategiskt
och operativt ansvar för kommunens
överförmyndarverksamhet, som har tillsyn
över ställföreträdares verksamhet i
kommunen, samt handläggning av
överförmyndarnämndens ärendeberedning.

Säkerhet med strategisk och operativt ansvar
för kommunövergripande säkerhets-, kris- och
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS PERSONAL
PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Efter ett antal år med hög personalomsättning
har omsättningstakten inom
Kommunledningskontoret minskat kraftigt och
2019 har präglats av att sätta nya
arbetsgrupper och för vissa avdelningar och
enheter även ny organisation. Som ett steg i
handlingsplan Effekt har HR-funktionen
samlats på Kommunledningskontoret vilket är
en stor del av ökningen av anställda under
2019. Under 2020 planeras i nuläget inte för
några större organisatoriska förändringar som
påverkar antal anställda i särskilt stor
utsträckning.

Rekrytering har i stort sett kunnat genomföras
utifrån de kravprofiler som finns för respektive
befattning och uppdrag. Förvaltningen har
dock i flera rekryteringar svårigheter att
rekrytera erfarna specialister. Utifrån detta ser
vi att introduktionen för nyanställda, både nu
och i ett framtidsperspektiv, behöver riktas
särskilt till att både introducera i yrket och i
kommunen i större utsträckning än tidigare.
Pensionsavgångar inom förvaltningen är under
de kommande åren jämt fördelade över både
befattningar och avdelningar och ligger på
knappt 3%.

Tabell 1,
urvalsmånad
oktober
År

Tillsvidare-anställda

Visstids-anställda

Tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda, extern avgång
exklusive pension tom oktober

2019

105

16

102,2

8,6%

2018

97

16

94,2

21,6%

Tabell 1,
urvalsmånad
oktober
År

Antal anställda

Genomsnittlig
sysselsättningsgrad

Antal årsarbetare

Andel heltidsanställda
(exklusive vilande)

Personalomsättning

Arbetad tid, januari-oktober

Tillsvidareanställda

Månadsanställda

Timanställda

2019

97%

90%

99%

1%

2018

97%

91%

98%

1%

AKTIVITETER/ÅTGÄRDER
Alingsås kommunen bedriver ett brett
kompetensförsörjnings- och arbetsmiljöarbete
där aktiviteter genomförs både centralt för
hela kommunen samt lokalt inom respektive
förvaltning. Nedanstående aktiviteter är ett
urval av vad som sker under 2020 utifrån ett
kommunperspektiv som också får genomslag
indirekt och direkt på
Kommunledningskontoret.
Alingsås kommun kommer under 2020 fortsatt
Formerna för hur medarbetare introduceras
utvecklas och en ny kommunövergripande
digitaliserad process utvecklas under 2020.

att medverka vid och synas på mässor,
konferenser och evenemang i syfte att
synliggöra kommunen som arbetsgivare utifrån
den plan som tagits fram i det kontinuerliga
arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.
Inom ramen för arbetet med rekrytering så
kommer ett pilotprojekt avseende
centraliserad kravprofils- och
annonseringshantering genomföras
Medarbetar- och chefsöverenskommelser är
en viktig del i kommunens arbete och vi
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kommer att fortsätta implementera och
utveckla arbetssättet under kommande år.

för medarbetare mellan Alingsås kommun som
arbetsgivare, vårdcentralerna i Alingsås och
försäkringskassan.

Kommunen har påbörjat ett långsiktigt
värdegrundsarbete som kräver kontinuitet och
tid där verktyg och metoder tas fram för att
underlätta implementeringen inom
förvaltningarna samtidigt som
Kommunledningskontoret lyfter in
värdegrunden i övergripande styrande
dokument och riktlinjer.

Kommande år riktas särskilt fokus på att
analysera sjukfrånvaro och utifrån det ta fram
aktiviteter för att möta upp eventuella
förändringar sjukfrånvaromönster samt på
både kommun- och förvaltningsnivå.
Strategin för ledarutvecklingen bygger fortsatt
på att rusta våra chefer i forskningsbeprövade
modeller och utbildningar, nätverkande samt
kommuninterna seminarier.

Kommunen åtar sig att verka för ökad
samverkan avseende rehabiliteringsprocessen
ARBETSMILJÖ OCH SJUKFRÅNVARO
Inom Kommunledningskontoret är fokus även
att fortsätta utveckla medarbetar- och
chefsöverenskommelser samt att
förankra/implementera rutiner och riktlinjer
inom ramen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet som en särskild förstärkt
introduktionssatsning kopplat till att
förvaltningen historiskt haft en hög
personalomsättning och nu behöver
säkerställa det löpande arbetet inom
arbetsmiljöfrågorna.

Nyckeltal för förvaltningen under 2020:
- Sjukfrånvaro, målsättning att sänka den totala
sjukfrånvaron. Följs upp löpande av respektive
chef samt övergripande i delår samt bokslut.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete, målsättning
av öka upplevelsen av Alingsås kommun som
en attraktiv arbetsgivare inom ramen för
mätning i medarbetarenkäten. Följs upp
årligen.

Sjukfrånvaro utifrån arbetad tid
Ackumulerat januari-oktober

2018

2019

Differens 2018-2019

1-14 dagar

1,90%

1,88%

-0,02%

1-59 dagar

2,55%

2,33%

-0,22%

> 60 dagar

1,08%

1,56%

0,48%

< 29 år

1,57%

1,89%

0,32%

30-39 år

1,41%

2,23%

0,82%

40-49 år

6,36%

4,26%

-2,10%

50-55 år

1,66%

5,58%

3,92%

> 56 år

4,29%

5,27%

0,98%

Kvinnor

3,87%

4,74%

0,87%

Män

3,23%

2,39%

-0,84%

Total

3,63%

3,89%

0,26%
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS EKONOMI
BUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter

Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

60 601

58 879

59 602

60 912

-84 277
-4 259
-51 056
-16 640

-86 821
-4 494
-48 847
-16 108

-88 149
-4 510
-48 532
-16 169

-90 344
-4 572
-48 704
-16 391

Verksamhetens kostnader

-156 232

-156 270

-157 361

-160 012

Verksamhetens
nettokostnader

-95 631

-97 391

-97 759

-99 100

Kommunbidrag

95 631

97 391

97 759

99 100

Årets resultat

0

0

0

0

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

2020 tilldelas kommunstyrelsen ett
kommunbidrag om 97,4 mnkr varav 3 mnkr är
tillfälliga medel. De tillfälliga medlen utgörs av
2 mnkr riktat mot digitalisering och 1 mnkr för
400-årsjubileet som kommunen firade under
2019.

kompensation utgått för högre
personalomkostnader (PO). Den sista
justeringen är att medel för att täcka ökade
kostnader inom friskvård som har ingått i
kommunstyrelsen kommunbidrag fördelas ut
till de övriga nämnderna.

Till 2021 och 2020 planeras de tillfälliga
medlen för digitalisering kvarstå, däremot
försvinner tillfälliga medel kopplat till 400årsjubileet, utöver denna förändring består
skillnaden i kommunbidraget endast av en
indexuppräkning.

Per kontoklass är de största förändringarna
inom personal, omnämnt ovan i kombination
med att kostnader kopplade till röstmottagare
inte uppstår 2020, följt av köp av tjänster och
intäkter. Avseende köp av tjänster är det
framför allt kopplat till att tillfälliga medel
kopplat till 400-årsjubileet försvinner och att
intäkterna minskar handlar framförallt om att
inga medel från innovationsfonden budgeteras
samt att faktureringsvolymen till de
kommunägda bolagen minskar.

Jämfört med budgeten 2019 är det 1 mnkr
kopplat till EU-valet och en nettoeffekt av 4
mnkr kopplat till 400-årsjubileet som
försvinner, båda var av tillfällig karaktär.
Det sker en del förändringar inom
personalområdet, en tjänst med tillhörande
finansiering flyttas till miljöskyddsnämnden.
HR-funktioner med tillhörande finansiering
från övriga nämnder centraliseras till
kommunledningskontoret. Därutöver har en

Bedömningen är att kommunstyrelsens
verksamhet ska kunna bedrivas inom tilldelad
budgetram och kommunledningskontorets
detaljbudget under 2020-2022 utan att behöva
vidta väsentliga åtgärder
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INVESTERINGSBUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Tkr

Budget
2019

Exp an sion sin v esterin g
KS-reserv expansionsinvesteringar
KS digitalisering

24 270

GC Långared/Loo
Bergkullegatan, Stadsskogen etapp 2

Budget
2020
21 550
5 000
2 000
6 200

Plan
2021
30 210
5 000
2 000

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

60 540
5 000
2 000

101 570
5 000
2 000

73 800
5 000
2 000

5 000

35 000

5 000

5 000

10 000

1 000

2 300

3 500

Krangatans förlängning inkl. GC-väg
Mjörnstranden planprogram
Knektegårdsgatan
Skola vid Säterigatan
Norra Stadsskogen etapp 4/5

600

Verksamhetsområde Norr
Lycke deponi
Grankullegatan, Stadsskogen etapp 2
Norra Stadsskogen etapp 3

400
1 200
550
400

Angöringsbrygga & erosionsskydd Säveån

550

2 000

260
9 500

1 350
6 000

9 500

750

1 750

20 000

4 400

5 190

820

20 000

Planprogram S. Stadsskogen ca 700 bostäder

500

Förbindelse över E20 Vardsjön

8 000

Verksamhetsområdet Bälinge etapp 1

500

Förskola vid Nolhaga allé

3 000
500

Laggarebacken, låglänt del (bostäder)

1 500
200

Frostvägen, Nolby 38:24
Vardsjövägen, Tuvebo 1:64

1 000

Bryngeskogsvägen, Stadsskogen 2:122

4 750

5 750

Åtgärder avsiktsförklaring E20

3 000

1 000

2 000

20 000

10 000

500

5 000
0
0
8 700
400

3 000
0
0
11 300
400

3 000
0
0
11 500
400

3 000
0
0
11 400
400
8 000

Östra Ängabo
Norra Bolltorp, gata
Investeringar cykelväg landsbygd
Imagein v esterin g
Rein v esterin g
Inventarier

6 000

250

5 000
7 000

0
10 500

0
0
11 700

Tjänstekatalogen

400
8 300

5 300

7 900

8 100

Fastigheter

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 300

6 300

6 300

6 300

6 300

6 300

6 300
38 070

39 550

6 300
45 210

6 300
78 140

6 300
119 370

6 300
91 500

An p assn in gsin v esterin g
IT-infrastruktur
Totalt u tgifter

Budget 2020-2022 innefattar mer omfattande
investeringar än den tidigare antagna
Flerårsstrategi 2019-2021. Inför 2020 utökas
investeringsvolymen med 1,5 mnkr jämfört
med tidigare plan. Framförallt för omfattande
investeringar inom IT-infrastruktur och
satsningar på tjänstekatalogen samt
investeringar på gång- och cykelvägar,
samtidigt har KS-reserven och investeringar
inom fastigheter minskat. Investeringarna

inom IT ligger på en konsekvent högre nivå
under planperioden.
Framåt kommer större investeringskostnader
kopplat till tillväxtprogrammet, dock har
tidplanen skiftat något där en del investeringar
kommer tidigare och andra har senarelagts.
Investeringar kopplat till tillväxtprogrammet
beskrivs mer i detalj i antaget tillväxtprogram
med tillhörande finansieringsplan.

Budget kommunstyrelsen 2020-2022

Sida 93 av 203

14

BUDGET EXPLOATERING
Belopp i tkr

Budget 2019

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Verksamhetens intäkter

5 080

9 579

9 722

9 868

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-5 828
0
-360
808

-4 909
0
-6 485
1 412

-4 982
0
-6 579
1 433

-5 057
0
-6 475
1 455

Verksamhetens kostnader

-5 380

-9 982

-10 128

-10 077

-300

-403

-406

-209

Kommunbidrag

300

403

406

209

Årets resultat

0

0

0

0

Verksamhetens
nettokostnader

Exploateringsverksamheten är organisatoriskt
placerad under kommunstyrelsen. Exploatering
erhåller endast ett mindre kommunbidrag.
Verksamheten särredovisas från övrig
verksamhet inom kommunstyrelsen. Utöver
kommunbidraget är verksamheten helt

självfinansierad genom tidsförsäljning till
exploateringsprojekt och försäljningsintäkter
för exploateringstomter. Budgeten innehåller
dock endast en liten del av planerade
nettointäkter för tomtförsäljning.
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INTERNKONTROLLPLAN

Område

Process

Riskvärde

Vad ska kontrolleras?

Metod

Ansvarig

Uppföljning

Avsaknad av redundans

Verksamhet

IT

8

Säkerhet

Rutiner och
strukturer.

IT

Bokslut x2

Kompetensgap

Personal

Kompetensförsö
rjning

6

Att kompetens finns inom
organisationen i syfte att nå
målen.

HR

Bokslut x2

IT-säkerhet

Verksamhet

IT

8

Behörigheter

Inom ramen för
medarbetarsam
tal/medarbetar
överenskommel
se på
individnivå samt
styrmodellsarbe
tet på
organisatorisk
nivå
Kontroll

IT

Bokslut x2

Felaktiga löner

Personal

Löneutbetalning

6

Respektive chef kontrollerar utfall
av lön samt attest av
avvikelser/beslut

Uppföljning i
Hypergene

HR

Månadsvis

Löneglidning

Personal

Lönebildning

9

Årsvis

Personal

Systematiskt
arbetsmiljöarbet
e

12

Mätvärde tas
fram 1 gång per
år
Enkät till chefer

HR

Arbetsmiljö

HR

Årsvis

Attestkoll

Ekonomi

Fakturabetalning
ar

6

Lönesättningar utanför
löneöversyn och utvecklingen av
lönekostnaden
Att framtagna riktlinjer och
rutiner inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet
följs
Behörigheter

Kontroll

EKONOMI

Bokslut x2

Dokumenthanteringsplan

Verksamhet

Dokument &
processer

12

Genomförd plan och dess
implementering

Stickprov

STAB

Bokslut x2
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Avsaknad av redundans
Kompetensgap
IT-säkerhet
Felaktiga löner
Löneglidning
Arbetsmiljö
Likviditetsplanering
System + bank
Attestkoll
Ansvarsfördelning strategisk samhällsplanering
Samordning KLK/SBK
Hög arbetsbelastning
Ansvarsfördelning strategiska samhällsfrågor
Ägarskap för näringslivsutvecklingen
Samordning KLK/förvaltningar
Personalomsättning
Svårtillgänglig information/rutiner/regler/styrdokument
Dokumenthanteringsplan

Förklaring Risk:

2
3
2
3
3
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4

4
2
4
2
3
4
2
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3

Risk och
väsentlighet

Risk/
väsentlighet

Risk – beskrivning

Risk/
sannolikhet

Underlag till internkontrollplan

8
6
8
6
9
12
4
4
6
4
4
4
4
4
4
4
4
12

Hantering
(mål, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)

Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Åtgärder bedöms ej nödvänliga
Åtgärder bedöms ej nödvänliga
Internkontrollpunkt
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete
Internkontrollpunkt

Förklaring Väsentlighetsgrad:
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1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig
2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten
3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå

1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som
kommunen
4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Förklaring Hantering:
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.
Riskvärde 1-4
Åtgärder bedöms ej nödvändiga.
Riskvärde 6-12
Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer.
Formuleras som mål i nämndens flerårsstrategi.
Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.
Riskvärde 16
Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.
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Riktlinjer för kommunens
minoritetspolitiska arbete
6
2019.554 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

§ 209 2019.554 KS

Riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete
Ärendebeskrivning
Från den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de
övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Lagen ska ge
skydd mot diskriminering och utsatthet, öka minoriteternas delaktighet och inflytande i frågor
som berör dem samt att stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande genom
att ge möjligheter att utveckal sitt modersmål och utveckla en egen kulturell identitet. För
kommuner, landsting och regioner utanför förvaltningsområdena innebär det bland annat
utökad informationsskyldighet och skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt
arbetet. Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska
arbete.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november lämnat följande yttrande:

Minoritetslagen innebär att alla fem nationella minoriteterna har rättigheter. Alla
förvaltningsmyndigheter ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur. De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. För att
minoriteternas rättigheter ska förstärkas i Alingsås kommun har kommunledningskontoret
tagit fram mål- och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Dessa beskriver –
hur information ska tillhandahållas, vilka rättigheter som de nationella minoriteterna har.
Hur kommunen ska skydda och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sitt
språk och sin kultur.
Att kommunen i den mån det är möjligt tillgodose ett önskemål från enskild medborgare att
kommunicera på ett nationellt minoritetsspråk.
Innan ett beslut fattas som rör de nationella minoriteterna ska respektive nämnd om möjligt
samråda med representanter från den grupp eller de grupper som berörs.
Målet med ändringar i lagen (2009:724) är att skydda och främja de fem minoriteternas
rättigheter. Genom att införa riktlinjerna för Alingsås kommuns minoritetspolitiska arbete
kommer vi att sträva efter att de som tillhör en av de fem nationella minoriteterna ges
möjligheter att kunna tillägna sig, bruka och utveckla sitt modersmål och sin kulturella
identitet. Kunna överföra sitt modersmål och sin kultur till kommande generationer. De
nationella minoritetsspråken, som utgör en del av det svenska kulturarvet, ska kunna
bevaras och utvecklas som levande språk i Sverige.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

AU § 209, forts
Hur lagen efterföljs av kommunerna följs upp på nationell nivå. Lagen ska implementeras i
nämndernas ordinarie verksamhetsuppföljning.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Riktlinjer för Alingsås kommuns minoritetspolitiska arbete antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-29
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.554 KS

Riktlinjer för Alingsås kommuns minoritetspolitiska arbete
Ärendebeskrivning
Från den 1 januari 2019 trädde ändringar i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk i kraft. Ändringarna förstärker rättigheterna för urfolket samerna och de
övriga nationella minoriteterna judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. Lagen ska ge
skydd mot diskriminering och utsatthet, öka minoriteternas delaktighet och inflytande i frågor
som berör dem samt att stödja de nationella minoritetsspråken så att de hålls levande genom
att ge möjligheter att utveckal sitt modersmål och utveckla en egen kulturell identitet. För
kommuner, landsting och regioner utanför förvaltningsområdena innebär det bland annat
utökad informationsskyldighet och skyldighet att anta mål och riktlinjer för minoritetspolitiskt
arbetet. Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska
arbete.
Förvaltningens yttrande
Minoritetslagen innebär att alla fem nationella minoriteterna har rättigheter. Alla
förvaltningsmyndigheter ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och
utveckla sin kultur. De nationella minoritetsspråken ska skyddas och främjas. För att
minoriteternas rättigheter ska förstärkas i Alingsås kommun har kommunledningskontoret
tagit fram mål- och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete. Dessa beskriver –





hur information ska tillhandahållas,
vilka rättigheter som de nationella minoriteterna har.
Hur kommunen ska skydda och främja de nationella minoriteternas möjlighet att behålla
sitt språk och sin kultur.
Att kommunen i den mån det är möjligt tillgodose ett önskemål från enskild medborgare
att kommunicera på ett nationellt minoritetsspråk.

Innan ett beslut fattas som rör de nationella minoriteterna ska respektive nämnd om möjligt
samråda med representanter från den grupp eller de grupper som berörs.
Målet med ändringar i lagen (2009:724) är att skydda och främja de fem minoriteternas
rättigheter. Genom att införa riktlinjerna för Alingsås kommuns minoritetspolitiska arbete
kommer vi att sträva efter att de som tillhör en av de fem nationella minoriteterna ges
möjligheter att kunna tillägna sig, bruka och utveckla sitt modersmål och sin kulturella
identitet. Kunna överföra sitt modersmål och sin kultur till kommande generationer. De
nationella minoritetsspråken, som utgör en del av det svenska kulturarvet, ska kunna
bevaras och utvecklas som levande språk i Sverige.
Hur lagen efterföljs av kommunerna följs upp på nationell nivå. Lagen ska implementeras i
nämndernas ordinarie verksamhetsuppföljning.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser, utöver administrativ tid.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för Alingsås kommuns minoritetspolitiska arbete

Beslutet ska skickas till
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-29
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Riktlinjer för Alingsås
kommuns
minoritetspolitiska arbete
Antagen av kommunstyrelsen XXXX-XX-XX

Inledning
Sverige har fem nationella minoriteter som utgör en del av det svenska kulturarvet. De
nationella minoritetsspråken ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk i
Sverige. De nationella minoriteterna ska ges möjlighet att tillägna sig, bruka och utveckal
sitt modersmål och utveckla en egen kulturell identitet. De nationella minoriteterna ska
kunna överföra sitt minoritetsspråk och sin kultur till nästa generation. Dessa rättigheter
beskrivs i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kommunerna
har tidigare fått kritik för att inte ha varit tillräckligt medvetna om minoriteternas
rättigheter och inte heller arbetat tillräckligt aktivt med dessa frågor.
I syfte att öka kommunernas medvetenhet och konkreta arbete rörande minoriteternas
kultur och språk har därför riksdagen infört nya lagkrav. Ett av dessa krav går ut på att
kommunerna ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter på ett
bättre sätt. Ett annat är att kommunen ska anta mål och riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete. Med anledning av detta har nedanstående föreslagna
informationstext samt riktlinjer arbetats fram.
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Information om rättigheter
I Sverige har vi fem nationella minoriteter: Judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar. Vi har också fem minoritetsspråk: Jiddisch, romani chib, samiska, finska
och meänkieli.
Personer som tillhör en nationell minoritet har rätt att bli informerade om sina
rättigheter oavsett vilket nationellt minoritetsspråk de talar och var i Sverige de bor.
Enligt svensk lag ska:


minoritetsspråken skyddas och främjas,



de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur,



kommuner och landsting ska informera om minoriteternas rättigheter och ge
dem inflytande i frågor som berör dem,



kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska
arbete,



kommuner, om de har tillgång till personal som pratar något av
minoritetsspråken i äldreomsorgen, ska erbjuda den som begär det, möjlighet att
få omsorgen tillgodosedd av personal med sådan språkkunskap. Personalen ska
också i samband med sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla
sin kulturella identitet.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att
samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner.
För mer information se www.minoritet.se.

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter
Information
Kommunen ska på sin webbplats tillhandahålla uppdaterad information om de
nationella minoriteternas rättigheter samt anvisningar om hur mer information i ämnet
kan inhämtas.
Kommunens växel ska känna till de nationella minoriteternas rättigheter och även kunna
svara på enklare frågor i ämnet, växeln lotsar vidare till sakkunnig person för att få svar
på frågor som kräver djupare kunskaper.
Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att kommunen, på ett tydligt sätt,
informerar kommunens elever och deras vårdnadshavare om rätten till
modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken.
Vård- och omsorgsnämnden ska, om de har tillgång till personal som pratar något av
minoritetsspråken i äldreomsorgen, informera om möjligheten att få omsorgen
tillgodosedd av personal med sådan språkkunskap.
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Främjande
Samtliga delar i kommunens organisation ska arbeta för att skydda och främja de
nationella minoritetsspråken samt att i övrigt främja de nationella minoriteternas
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur.
Varje nämnd ska i sin verksamhet beakta och uppmuntra förslag som syftar till att bidra
till dessa ändamål.
Kultur- och utbildningsnämnden ska vid planering av sin verksamhet möjliggöra för
arrangemang och aktiviteter som sprider kunskap i kommunen om de nationella
minoriteternas språk och kultur.

Kontakter
Kommunen ska i mån av tillgänglig kompetens tillgodose ett önskemål från en enskild
att kommunicera på ett nationellt minoritetsspråk. Kunskaper i ett sådant språk ska
därför ses som meriterande när kommunen rekryterar personal. Det ankommer på
respektive förvaltning att känna till vilken eller vilka medarbetare som behärskar något
av de nationella minoritetsspråken.

Samråd
Innan ett beslut fattas som rör de nationella minoriteterna ska respektive nämnd om
möjligt samråda med representanter från den grupp eller de grupper som berörs.

Samordning och uppföljning
Hur lagen efterföljs av kommunerna följs upp på nationell nivå. Lagen ska
implementeras i ordinarie verksamhetsuppföljning.
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Riktlinje för
medborgardialog i Alingsås
kommun
7
2019.684 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

§ 210 2019.684 KS

Riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att dialog skulle föras med
medborgare vid beslut av större omfattning. Kommunfullmäktige antog den 28 mars 2012,
§ 59, riktlinjer för invånardialog i Alingsås.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021, ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019 - 2021 har ansvaret för uppdraget getts till
stabsavdelningen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:
I stabsavdelningens verksamhetsplan för 2019 bryts uppdraget att använda sig av
medborgardialog ner till aktiviteter. Aktiviteter som stabsavdelningen ska genomföra under
2019 är att kartlägga hur förvaltningarna arbetar med medborgardialog i dag, uppdatera
Alingsås kommuns riktlinjer för medborgardialog och informera förvaltningarna om de nya
riktlinjerna.
Säkerhetsenheten och kansli- och juridikenheten har tagit fram en kartläggning av arbetet
med medborgardialog i Alingsås och ett förslag till ny riktlinje för medborgardialog i Alingsås
kommun. De nya riktlinjerna förtydligar bland annat hur nämnder och styrelser kan arbeta
med medborgardialog och hur rollfördelningen ska se ut i arbetet med medborgardialog.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kartläggning av medborgardialog i Alingsås godkänns.
2. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande riktlinjer för
invånardialog, antas riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-25
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.684 KS

Riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att dialog skulle föras med
medborgare vid beslut av större omfattning. Kommunfullmäktige antog den 28 mars 2012,
§ 59, riktlinjer för invånardialog i Alingsås.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021, ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019 - 2021 har ansvaret för uppdraget getts till
stabsavdelningen.
Förvaltningens yttrande
I stabsavdelningens verksamhetsplan för 2019 bryts uppdraget att använda sig av
medborgardialog ner till aktiviteter. Aktiviteter som stabsavdelningen ska genomföra under
2019 är att kartlägga hur förvaltningarna arbetar med medborgardialog i dag, uppdatera
Alingsås kommuns riktlinjer för medborgardialog och informera förvaltningarna om de nya
riktlinjerna.
Säkerhetsenheten och kansli- och juridikenheten har tagit fram en kartläggning av arbetet
med medborgardialog i Alingsås och ett förslag till ny riktlinje för medborgardialog i Alingsås
kommun. De nya riktlinjerna förtydligar bland annat hur nämnder och styrelser kan arbeta
med medborgardialog och hur rollfördelningen ska se ut i arbetet med medborgardialog.
Ekonomisk bedömning
Riktlinje för medborgardialog innebär inga kostnader. Eventuella kostnader för att utföra en
medborgardialog beslutas om inför respektive dialog.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kartläggning av medborgardialog i Alingsås godkänns.
2. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande
riktlinjer för invånardialog, antas riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.
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Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-25
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Riktlinjer för
Medborgardialog
i Alingsås kommun

Sida 110 av 203

Inledning
Riktlinjer för medborgardialog är framtagna för att ge vägledning för hur
kommunen ska arbeta med medborgardialog. Riktlinjerna kompletteras med
en checklista som utgör stöd vid genomförande av medborgardialog.
För vidare information om medborgardialog hänvisas till Sveriges
Kommuner och Regioners skrifter, t ex Medborgardialog som del i
styrprocessen.
Dagens samhällsfrågor är betydligt mer komplexa än gårdagens och det
kan krävas nya sätt att ta sig an dessa frågor. Exempel på komplexa
samhällsfrågor är otrygga miljöer, samhällsplanering, hållbarhetsfrågor
etcetera. Problemlösning och åtgärder identifieras tillsammans med de
medborgare som berörs av frågan, på så vis skapas ett bättre
beslutsunderlag.
Utöver att utökat deltagande ökar medborgarnas och de förtroendevaldas
kunskaper om de demokratiska processerna visar forskning att deltagande i
olika sammanhang stärker det sociala kapitalet, både i kommunen och hos
den enskilde medborgaren. Enkelt uttryckt innebär det att demokratin
stärks av genomtänkta och strukturerade medborgardialoger – genom att se
medborgarna som medskapare av samhällsbyggandet. Därmed tas ett steg
framåt i förverkligandet av idén med demokratin – folkstyre.
Vad är medborgardialog?

En medborgardialog är ett strukturerat samtal om samhällsfrågor där
medborgare, förtroendevalda och medarbetare i kommunorganisationen är
delaktiga och där allmänintresset står i centrum.
Medborgardialog är inte ett självändamål i sig, utan ska användas för att
öka kunskapen, förbättra beslutsunderlagen och stärka medborgares
förtroende för demokrati i stort. För att lyckas med det behöver de frågor
som behandlas upplevas som viktiga, relevanta och påverkbara för
deltagarna. Bakom en medborgardialog står alltid en del av
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kommunorganisationen som kommunfullmäktige, en nämnd eller en
styrelse.
Vem är medborgare?

Medborgare syftar på de som bor i kommunen, men även de som vistas här,
så som studenter, affärsidkare, arbetstagare, besökare etcetera.
Vem tar initiativ till medborgardialog?

Initiativ till medborgardialog kan komma från så väl förtroendevalda som
förvaltningsorganisationen. Beslut om genomförande av medborgardialog
fattas alltid av ansvarig nämnd eller styrelse. Frågor som berör flera
nämnder eller styrelser beslutas av kommunstyrelsen.
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Hur genomförs en medborgardialog?
Vem gör vad?

När nämnd eller styrelse beslutar om att genomföra en medborgardialog
ska beslutet även innefatta en budget och en utsedd styrgrupp.
Styrgruppen ska bestå av nämnds eller styrelses ordförande och vice
ordförande. Till stöd för styrgruppen ska förvaltningschef utse en
tjänsteperson. Styrgruppens uppgift är att med stöd av tjänsteperson
planera för den beslutade medborgardialogen. Styrgruppen behöver ta
ställning till frågor som;


Vilka är målgrupperna?



Vilken/vilka geografisk(a) kommundel(ar) avses?



Vilka frågeområden är lämpliga?



Vilken/vilka metoder är lämpliga?



Till vem och i vilken form ska resultatet av dialogen rapporteras?

Tjänstepersonen har i uppgift att ta fram förslag på hur genomförandet
ska gå till. Förslaget bör bland annat innehålla en kommunikationsplan,
plan för dokumentation och återkoppling och hur utvärdering ska ske.
Innan dialogarbetet startar är det viktigt att se till så att det finns resurser
och kompetens för alla steg i processen i organisationen. Det ska tydligt
framgå vem som har ansvaret för vad i de olika stegen i processen.
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Definiera ämnesområdet

Nämnd eller styrelse ska börja med att definiera ämnesområdet för
dialogen – vilken fråga och vilka aspekter av frågan ska dialogen bestå av?
Två frågor ska besvaras.


Är frågan påverkbar? Är svaret på frågan nej, sker ingen
medborgardialog. Är svaret ja går nämnden/styrelsen vidare till
nästa fråga



Är vi som beslutsfattare påverkningsbara? Är svaret på frågan nej,
sker ingen medborgardialog. Om svaret blir ja på dessa två frågor är
det en god idé att gå vidare med medborgardialog och bestämma
vilken form av inflytande det ska vara

En sammanfattning av tidigare beslut, aktiviteter och åtgärder i frågan är
bra att ha med när ämnesområdet definieras. Om fler nämnder berörs, bör
dialogen ske i samverkan.
Definiera målgruppen

Grundidén med att genomföra systematiska medborgardialoger är att
skapa arenor även för de grupper som vanligtvis inte hörs i debatten. När
dialog planeras behöver därför en kartläggning göras över vilka grupper
som är viktigast att nå. De största resurserna bör läggas på de grupper
som är mest berörda av frågan men sällan gör sin röst hörd, medan de
som ”alltid hörs” sannolikt kommer att delta.
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Bestäm graden av inflytande

Nedan följer fem nivåer som är från SKR:s delaktighetstrappa där det första
steget är aktuellt när kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse valt att inte
genomföra en medborgadialog. När kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse
beslutat att genomför en planerad medborgardialog finns det fyra olika
nivåer av inflytande. Vilken nivå passar bäst för den aktuella frågan?
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INFORMATION:

beslut är taget om att inte genomföra medborgardialog.

Kommunen tar ställning till vilken information som måste ges för att
medborgarna ska ha kunskap om frågan och på så vis ha en grundläggande
förutsättning för delaktighet. En utveckling som skulle vara önskvärd här för
att möjliggöra ett bättre ansvarsutkrävande vore att även politiska ställningstagande kring frågan beskrivs.
KONSULTATION:

beslut om att genomföra medborgardialog är taget.

Kommunen har ett antal alternativ som de vill att medborgarna tar ställning
till. Konsultation innebär att den enskilde medborgare får tycka till utan att
behöva höra eller ta del av vad andra medborgare tycker i frågan.
DIALOGMÖTE:

beslut om att genomföra medborgardialog är taget.

Kommunen bjuder in eller söker upp grupper för att höra om deras
synpunkter kring en särskild fråga. Medborgare får möjlighet att träffas och
höra andra medborgares synpunkter men det finns ingen strävan efter
konsensus. Kommunen för in de olika synpunkterna som underlag till
beslutsunderlag.
INFLYTANDE:

beslut om att genomföra medborgardialog är taget.

Kommunen bjuder in och/eller söker upp grupper av medborgare och
involverar dem i en längre process för att ta fram förslag till lösningar som
presenteras för politiken. Medborgare får möjlighet att möta andra
medborgare för att bryta sina perspektiv
varandra,
för att skapa
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kunskap och mer hållbara lösningar.
MEDBESLUTANDE:

beslut om att genomföra medborgardialog är taget.

Kommunen bjuder in och/eller söker upp medborgare/grupper för att
involvera dem i längre processer där medborgarna tillsammans med
förtroendevalda, tjänstepersoner och andra aktörer i samhället medskapar,
beslutar och tar ansvar för lösningars genomförande.

Återkoppling till medborgarna

Efter genomförd medborgardialog är det viktigt att deltagarna får veta
resultatet. Återkopplingen är viktig för att medborgarna ska få ökad tillit till
processen och förtroendevalda i Alingsås kommun. På vilket sätt som
återkopplingen ska ske bestäms tidigt i processen och förmedlas så tydligt
som möjligt till deltagarna.
Ansvar för beslut

Medborgardialog handlar om att skapa tillit och förståelse för det
demokratiska systemet som styr vardagen. Resultatet som tas fram
tillsammans med medborgarna ligger till grund för det beslut som i
slutänden fattas av de förtroendevalda. Även efter en genomförd
medborgardialog så ligger ansvaret hos nämnderna och styrelserna att
fatta de slutgiltiga besluten.
Utvärdering

Efter en genomförd medborgardialog ska det göras en grundlig
utvärdering, både intern och utifrån deltagarnas upplevelse. Detta görs för
att utveckla och förbättra kommande medborgardialoger. Uppnåddes
syftet och nyttan med dialogen? Vad berodde det på? Nådde vi rätt
målgrupp? Vilka lärdomar kan nämnden dra inför kommande dialoger?
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Kartläggning av medborgardialog i Alingsås kommun
Inledning och sammanfattning
Kartläggning av medborgardialog utgår ifrån ett uppdrag i Alingsås kommuns
flerårsstrategi för 2019 – 2021, där samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och
utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019 - 2021 har ansvaret för uppdraget getts till
stabsavdelningen. I stabsavdelningens egen verksamhetsplan för 2019 bryts uppdraget
ner till aktiviteter. En av aktiviteterna är att kartlägga hur nämnderna arbetar med
medborgardialog. Kartläggningen kommer att ligga till grund för revideringen av ”Riktlinjer
för planerad invånardialog i Alingsås”.
Den 12 december 2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att dialog skulle föras med
medborgare vid beslut av större omfattning. Alingsås kommuns demokratiforum ledde
arbetet och anordnade till exempel en utbildning om medborgardialog.
Kommunfullmäktige i Alingsås antog den 28 mars 2012, § 59, riktlinjer för invånardialog i
Alingsås.
Av kartläggningen framkommer att det genomförts fyra större försök till medborgardialog
de senaste tio åren. Utöver det arbetar nämnderna aktivt med olika typer av råd, så som
elevråd, förtroenderåd och brukarråd. Ingen medborgardialog har genomförts av
nämnderna eller bolagen de tio senaste åren.
Begreppet medborgardialog
Medborgardialog i kommuner och regioner innebär att medborgardialoger anordnas i
ärenden som är påverkbara och där beslutsfattare är påverkbara. Vilken fråga dialogen
ska beröra och vem eller vilka som är målgrupp ska vara tydligt definierat. Resultaten av
dialogen ska användas och ska gå att följa upp. Medborgardialog är inte ren information
från kommun till invånare, som till exempel när den enskilde politikern har samtal i olika
forum eller dialog med de som använder välfärdstjänsterna (så som brukarråd,
föräldramöte etcetera). Medborgardialog är heller inget som tjänstepersoner genomför på
egen hand, utan det krävs att förtroendevalda är engagerade och äger processen1.

1

SKL – Medborgardialog i styrning
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Kartläggningens utformning
Syftet med kartläggningen är
 Fullgöra uppdraget som givits av Alingsås kommun och kommunstyrelsen
 Genomföra de aktiviteter som är listade i verksamhetsplanen 2019 för
stabsavdelningen
 Utgöra underlag inför uppdatering av riktlinjer för medborgardialog

Mål
Kartläggningen ska uppfylla följande
 Skapa en bild av hur nämnderna arbetar med medborgardialog
 Klargöra om samtliga nämnder har en uppfattning om när det är lämpligt att
använda
 Utreda vilket typ av stöd nämnderna behöver i det fortsatta arbetet med
medborgardialog
Tillvägagångsätt
Insamling av underlag har skett genom
 Sökningar i kommunens ärendehanteringssystem Platina,
dokumenthanteringssystem Alfresco och alingsas.se
 Genomgång av flerårsstrategier och årsredovisningar
 Enkätfrågor till samtliga förvaltningar och bolag
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Kartläggning
Kommunövergripande projekt
Under åren 2011 – 2019 har fyra olika försökt till medborgardialog genomförts, dialog
kring utveckling av Stora Torget, Stadsförnyelse Noltorp, utveckling av Alingsåsparken
och Alingsås kommuns Vision 2040.
Framtida inriktning för Alingsåsparken, 2012
I projektet att Framtida inriktning för Alingsåsparken ville arbetsgruppen använda sig av
medborgardialog kring utställningsförslaget. Uppsökande insatser genomfördes så som
workshops och dialogträff. De synpunkter som inkom besvarades och var sedan ett av
beslutsunderlagen när kommunfullmäktige antog målbild för Alingsåsparken den 30 maj
2012, § 92.
Förnyelse av Stora torget, 2013
Under projektet Förnyelse Stora torget lades en enkät om framtida Stora torget ut på
hemsidan, turistbyrån, biblioteket och i Nolhagahallen. Vid två tillfällen stod arbetsgruppen
på Stora torget för att diskutera och fika med förbipasserande alingsåsare. Arbetsgruppen
besökte även Alströmergymnasiet och en mellanstadieklass. En referensgrupp tillsattes
som bestod av kommunala råd, fastighetsägare och Alingsås handel.
Baserat på den dialog som fördes tog en konsult fram ett antal skisser. Skisserna
tillsammans med kostnadsberäkning, en konsekvensbedömning samt en plan för
genomförande skulle användas som beslutsunderlag. Inget beslut har dock fattats i
ärendet.

Stadsförnyelse Noltorp, 2013
Inför beslut om målbild och handlingsplan för stadsdelen Noltorp gjordes en workshop
med medborgare intresserade av Noltorp, i Noltorp. Boende, näringsidkare, ungdomar,
politiker och tjänstepersoner deltog.
Utvecklingsprogram för Noltorp beslutades på kommunstyrelsen den 13 april 2015, § 63
där en sammanställning av medborgardialogen fanns med som beslutsunderlag.
Vision 2040, 2017
Under våren 2017 fick kommuninvånarna lämna sina idéer och synpunkter kring hur de
önskar att deras framtida Alingsås ska se ut 2040, inför att kommunen skulle besluta om
en vision för 2040. Det hölls två dialogträffar i Sollebrunn och i Alingsås. Alingsåsarna
kunde även lämna förslag digitalt och rösta på andras förslag.
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De förslag som kom in via workshops, dialogträffar och digitalt låg som grund för
utformningen av visionen som beslutades av kommunfullmäktige den 28 mars 2018, § 55.
Flerårsstrategi och årsredovisningar
Från och med år 2016 har Alingsås kommun i samtliga flerårsstrategier haft olika mål
rörande demokrati, delaktighet samt medborgares chans till påverkan av kommunens
styrning. Målen har riktat sig till samtliga nämnder.
Ingen av nämnderna har hittills uppgett att de genomfört någon medborgardialog.
Samhällsbyggnadsnämnden nämner i sin årsredovisning för 2017 att medborgardialog för
arbetet med A+ och E20 är planerad men ej genomförd. Dåvarande utbildningsnämnden
anger i årsredovisning för 2018 att nämnden fått medel från länsstyrelsen för att utveckla
kommunens medborgardialog med nyanlända genom att starta ett integrationsråd.
Dåvarande tekniska nämnden planerade att använda sig av medborgardialog i samband
med projektet ”Säkra skolvägar”, men projektet blev försenat på grund av tekniska och
organisatoriska svårigheter.
Det pågår dock många andra satsningar kring delaktighet så som t ex brukarråd och
samråd, som ofta förväxlas med medborgardialog.
Resultat av enkätfrågor till förvaltningarna och bolagen
Som ett komplement till att söka igenom hemsida, ärendehanteringssystem,
flerårsstrategier och årsredovisningar för att få fram vilka medborgardialoger som har
genomförts, har även kontakt tagits med samtliga förvaltningar och bolag. En kort enkät
har skickats ut till samtliga funktionsbrevlådor. De frågor som ställdes i enkäten var om
nämnden/bolaget genomför medborgardialoger, om ja, varför, i vilken form, hur ofta och
om det finns någon avsedd målgrupp. Det ställdes även en fråga om förvaltningen/bolaget
har kännedom om riktlinjerna för planerad invånardialog i Alingsås, och vilka behov
förvaltningen/bolaget har av riktlinjer och utbildning kring medborgardialog. De
förvaltningar/bolag som besvarat enkäten är socialförvaltningen,
samhällsbyggnadskontoret, AB Alingsåshem, vård- och omsorgsförvaltningen, kultur- och
utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsnämnden.
Av enkätsvaren framgår att av de förvaltningar/bolag som har besvarat enkäten pågår
många olika former av dialoger i kommunens verksamheter, ofta i form av någon typ av
brukarråd, t ex föräldramöten eller brukarråd på ett boende. Inom samhällsbyggnad
används olika dialogformer löpande i samtliga detaljplaner och fördjupade översiktsplaner,
vilket är en del i plan- och bygglagens lagstadgade krav på samrådsförfarande.
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Ingen av de förvaltningar/bolag som har besvarat enkäten arbetar med medborgardialog
så som begreppet är tolkat I “Riktlinjer för planerad invånardialog i Alingsås”. Majoriteten
av de som har svarat känner inte till riktlinjerna och är positiva till att riktlinjerna revideras
och förtydligas. Vad gäller utbildning kring medborgardialog ser behovet olika ut i
nämnderna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

§ 211 2019.176 KS

Månadsuppföljning 2019 kommunstyrelsen, oktober
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Denna uppföljning behandlar perioden januari till oktober 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 november lämnat följande yttrande:
Prognosen per helår är +2,9 mnkr, vilket skiljer sig något från prognosen som lämnades i
september (+2,6 mnkr). Prognosförändringen beror på ett något lägre nettokostnadsläge
under årets sista månader än tidigare prognosticerat. Resultatet för perioden uppgår till +8,0
mnkr.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på
-2,8 mnkr. Inför året fick IT-verksamheten ett uppdrag att minska debiteringen med 6 mnkr,
vilket har verkställts. Underskottet beror på att kostnaderna inte har anpassats fullt ut till
intäktsminskningen. Det har under året pågått ett arbete med att genomlysa verksamhetens
kostnader och ett åtgärdspaket för att bromsa utvecklingen verkställs i detta nu för att gå in
med en ekonomi i balans 2020.
Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas
även om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är positiv om + 27,3
mnkr. Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på
grund av att ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är
planerat. Det prognosticerade överskottet förklaras genom sju genomförda men ej
budgeterade tomtförsäljningar under året.
Kommunledningskontoret gör med bakgrund i de ekonomiska utmaningar IT-verksamheten
och de under året beviljade, ej budgeterade bidragen en bedömning att det finns ett utrymme
om knappt 3 mnkr till ytterligare ej budgeterade kostnader. Kommunledningskontorets övriga
verksamheter behöver arbeta aktivt med att behålla prognosticerade överskott snarare än att
eftersträva budgetföljsamhet. Detta för att balansera upp underskottet inom IT-verksamheten
och täcka upp för ej budgeterade poster i övrigt.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsens uppföljning per oktober och överskottsprognos om 2,9 mnkr per helår
godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-13
Mick Bauer
0322-61 69 10
2019.176 KS

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning kommunstyrelsen oktober 2019
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Denna uppföljning behandlar perioden januari till oktober 2019.
Förvaltningens yttrande
Prognosen per helår är +2,9 mnkr, vilket skiljer sig något från prognosen som lämnades i
september (+2,6 mnkr). Prognosförändringen beror på ett något lägre nettokostnadsläge
under årets sista månader än tidigare prognosticerat. Resultatet för perioden uppgår till +8,0
mnkr.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på
-2,8 mnkr. Inför året fick IT-verksamheten ett uppdrag att minska debiteringen med 6 mnkr,
vilket har verkställts. Underskottet beror på att kostnaderna inte har anpassats fullt ut till
intäktsminskningen. Det har under året pågått ett arbete med att genomlysa verksamhetens
kostnader och ett åtgärdspaket för att bromsa utvecklingen verkställs i detta nu för att gå in
med en ekonomi i balans 2020.
Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas
även om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är positiv om + 27,3
mnkr. Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på
grund av att ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är
planerat. Det prognosticerade överskottet förklaras genom sju genomförda men ej
budgeterade tomtförsäljningar under året.
Kommunledningskontoret gör med bakgrund i de ekonomiska utmaningar IT-verksamheten
och de under året beviljade, ej budgeterade bidragen en bedömning att det finns ett utrymme
om knappt 3 mnkr till ytterligare ej budgeterade kostnader. Kommunledningskontorets övriga
verksamheter behöver arbeta aktivt med att behålla prognosticerade överskott snarare än att
eftersträva budgetföljsamhet. Detta för att balansera upp underskottet inom IT-verksamheten
och täcka upp för ej budgeterade poster i övrigt.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppföljning per oktober och överskottsprognos om 2,9 mnkr per helår
godkänns.
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Maria Standar
Kommundirektör

Mick Bauer
Controller

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-26
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Ekonomisk månadsuppföljning kommunstyrelsen – Bilaga

Belopp i tkr

Budget 2019

Utfall okt

Prognos helår

Avvikelse helår

60 601

49 923

60 982

381

-84 277

-60 733

-74 762

9 515

-4 259

-3 751

-4 462

-203

Köp av tjänst

-51 056

-37 459

-51 786

-731

Övriga kostnader

-16 800

-19 809

-22 904

-6 104

-156 392

-121 752

-153 910

2 477

95 631

79 692

95 631

0

160

174

174

14

0

8 037

2 872

2 872

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror

Verksamhetens kostnader
Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Övergripande analys
Kommunstyrelsens verksamhet visar för årets tio första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om +8,0 mnkr.
Jämfört med utfallet per september (+14,3 mnkr) har det planerade – och tidigare aviserade – högre
kostnadsläget på hösten börjat få ett genomslag. Det är framförallt en avsättning för ett obudgeterat
föreningsbidrag och större kostnadsposter för 400-årsjubileumet som har fått ett genomslag i
resultatet. Utöver dessa kostnadsposter handlar det högre kostnadsläget framförallt om
säsongsvariationer för personalkostnader.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på knappt
-2,8 mnkr. Inför året fick IT-verksamheten ett uppdrag att minska debiteringen med 6 mnkr, vilket
har verkställts. Underskottet beror på att kostnaderna inte har anpassats fullt ut till
intäktsminskningen. Det pågår ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader, kartlägga
verkliga kostnader för tjänsteutbudet och ställa om verksamheten till en kostnadsnivå i linje med
2019-års intäktsnivå, exkluderat effekt för volymförändringar.
Prognosen per helår uppgår till +2,9 mnkr och är en mindre revidering från +2,6 mnkr från prognosen
per september.
Förklaringen till en prognos i balans, trots underskott inom IT-verksamheten, är att ett flertal tjänster
varit vakanta under hela eller stora delar av året samt lägre nyttjande av konsultmedel.
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Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas även
om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är positiv om + 27,3 mnkr per
oktober. Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på grund
av att ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är planerat.

Kommentarer per prognostiserad resultatpost
Prognosen för verksamhetens intäkter är en budgetavvikelse om +0,4 mnkr. Den största avvikelsen
finns inom IT-verksamheten även om nettoeffekten ser väldigt liten ut. Avvikelsen är planerad då
tidigare beslut om lägre avgifter inom tjänstekatalogen verkställs. De lägre intäkterna var i
budgetarbetet tänkta att mötas upp av motsvarande lägre kostnader, en sådan utveckling
återspeglas inte helt i verksamhetens prognos. Istället har intäkterna ökat genom volymförändringar
vilket även har medfört högre kostnader. Även försäljning avseende kommunikationstjänster inom
kommunen förväntas bli lägre än budgeterat. Detta möts till stor del upp av obudgeterade intäkter
från innovationsfonden.
Lokalkostnader förväntas bli 0,2 mnkr dyrare än budgeterat, det vill säga ett budgetunderskott om 0,2 mnkr, i princip uteslutande beroende på nyttjande av externa utbildningslokaler.
Personalkostnaderna förväntas generera ett överskott om +9,5 mnkr, detta beror på ett antal
tidigare och nuvarande vakanta tjänster. 9,5 mnkr motsvarar ungefär tretton och en halv årsarbetare
med genomsnittslön på kommunledningskontoret.
Köp av tjänst förväntas generera ett underskott om -0,7 mnkr. Stora delar av organisationen har
nyttjat medlen återhållsamt för att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme, bland annat för att
parera underskott bland övriga kostnader. Att ett underskott ändå uppstår beror till stor del på det
högre kostnadsläget inom IT-verksamheten nämnt ovan. Dessutom har kostnader kopplat till
samhällsplanering börjat komma in, något som tidigare inte har prognosticerats för 2019.
Övriga kostnader förväntas överskrida budget med 6,1 mnkr till följd av ej budgeterade bidrag till
Alingsås Ryttarsällskap, Stora Mellby Sportklubb och Sollebrunns AIK.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-12-05
Mick Bauer
0322-61 69 10
2019.176 KS

Kommunstyrelsen

Månadsuppföljning kommunstyrelsen november 2019
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Denna uppföljning behandlar perioden januari till november 2019.
Förvaltningens yttrande
Prognosen per helår är +3,2 mnkr, vilket skiljer sig något från prognosen som lämnades i
oktober (+2,9 mnkr). Prognosförändringen beror på ett något lägre nettokostnadsläge under
årets sista månader än tidigare prognosticerat. Resultatet för perioden uppgår till +8,3 mnkr.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på
-3,4 mnkr. Inför året fick IT-verksamheten ett uppdrag att minska debiteringen med 6 mnkr,
vilket har verkställts. Underskottet beror på att kostnaderna inte har anpassats fullt ut till
intäktsminskningen. Det har under året pågått ett arbete med att genomlysa verksamhetens
kostnader och ett åtgärdspaket för att bromsa utvecklingen verkställs i detta nu för att gå in
med en ekonomi i balans 2020.
Kommunledningskontoret gör med bakgrund i de ekonomiska utmaningar IT-verksamheten
och de under året beviljade, ej budgeterade bidragen en bedömning att det finns ett utrymme
om 3 mnkr till ytterligare ej budgeterade kostnader. Kommunledningskontorets övriga
verksamheter behöver arbeta aktivt med att behålla prognosticerade överskott snarare än att
eftersträva budgetföljsamhet. Detta för att balansera upp underskottet inom IT-verksamheten
och täcka upp för ej budgeterade poster i övrigt.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppföljning per november och överskottsprognos om 3,2 mnkr per helår
godkänns.
Maria Standar
Kommundirektör

Mick Bauer
Controller

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-12-05
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Ekonomisk månadsuppföljning kommunstyrelsen – Bilaga

Belopp i tkr

Budget 2019

Utfall nov

Prognos helår

Avvikelse helår

60 601

54 502

60 722

121

-84 277

-67 673

-74 962

9 315

-4 259

-4 096

-4 437

-178

Köp av tjänst

-51 056

-41 009

-50 723

333

Övriga kostnader

-16 800

-21 294

-23 259

-6 459

-156 392

-134 072

-153 381

3 011

95 631

87 662

95 631

0

160

180

189

29

0

8 273

3 161

3 161

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror

Verksamhetens kostnader
Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Övergripande analys
Det ackumulerade resultatet per november för kommunstyrelsens verksamhet uppgår till +8,3 mnkr.
Jämfört med utfallet per oktober (+8,0 mnkr) har resultatet förbättrats något. I oktober såg man
tydliga effekter av det planerade – och tidigare aviserade – högre kostnadsläget under hösten. I
november har inga kostnader av denna typ kommit in, dock kvarstår vissa kostnader för 400årsjubileumet, 250-årsjubileumet, hyreskostnader för en paviljong inom BUN och en återbäring till
ABAR-koncernen för tjänsterna kommunledningskontoret har sålt.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på knappt
-3,4 mnkr. Inför året fick IT-verksamheten ett uppdrag att minska debiteringen med 6 mnkr, vilket
har verkställts. Underskottet beror på att kostnaderna inte har anpassats fullt ut till
intäktsminskningen. Det pågår ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader, kartlägga
verkliga kostnader för tjänsteutbudet och ställa om verksamheten till en kostnadsnivå i linje med
2019-års intäktsnivå, exkluderat effekt för volymförändringar.
Prognosen per helår för kommunstyrelsen uppgår till +3,2 mnkr och är en mindre revidering från +2,9
mnkr från prognosen per okt.
Förklaringen till en prognos i balans, trots underskott inom IT-verksamheten, är att ett flertal tjänster
varit vakanta under hela eller stora delar av året samt lägre nyttjande av konsultmedel.
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Kommentarer per prognostiserad resultatpost
Prognosen för verksamhetens intäkter är en budgetavvikelse om +0,1 mnkr. Den största avvikelsen
finns inom IT-verksamheten även om nettoeffekten ser väldigt liten ut. Avvikelsen är planerad då
tidigare beslut om lägre avgifter inom tjänstekatalogen verkställs. De lägre intäkterna var i
budgetarbetet tänkta att mötas upp av motsvarande lägre kostnader, en sådan utveckling
återspeglas inte helt i verksamhetens prognos. Istället har intäkterna ökat genom volymförändringar
vilket även har medfört högre kostnader. Även försäljning avseende kommunikationstjänster inom
kommunen förväntas bli lägre än budgeterat. Detta möts till stor del upp av obudgeterade intäkter
från innovationsfonden.
Lokalkostnader förväntas bli 0,2 mnkr dyrare än budgeterat, det vill säga ett budgetunderskott om 0,2 mnkr, i princip uteslutande beroende på nyttjande av externa utbildningslokaler vars kostnader
inte har varit budgeterade.
Personalkostnaderna förväntas generera ett överskott om +9,3 mnkr, detta beror på ett antal
tidigare och nuvarande vakanta tjänster. 9,3 mnkr motsvarar drygt tretton årsarbetare med
genomsnittslön på kommunledningskontoret.
Köp av tjänst förväntas generera ett överskott om 0,3 mnkr. Stora delar av organisationen har nyttjat
medlen återhållsamt för att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme, bland annat för att parera
underskott bland övriga kostnader. Tidigare har det prognosticerats med ett underskott inom köp av
tjänst och att prognosen nu tyder på ett överskott beror på att kostnader i viss mån tidigare har
överskattats.
Övriga kostnader förväntas överskrida budget med 6,5 mnkr främst till följd av att bidrag till Alingsås
Ryttarsällskap, Stora Mellby Sportklubb och Sollebrunns AIK inte har varit budgeterade.
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§ 212 2019.175 KS

Månadsuppföljning 2019 Alingsås kommun, oktober
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 142 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 maj för nämnderna i
denna skrivelse.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:
Nämnderna prognostiserar för perioden ett samlat underskott om - 16,3 mnkr, detta trots
ytterligare anslag och ökad ramtilldelning om 67 mnkr.
Kommunledningskontorets bedömning är att 2019 innebär ett mer utmanade år än 2018.
Slutsaten dras framförallt utifrån följande konstateranden:
Underskottet exklusive handlingsplaner 2019 är 40,1 mnkr, 2018 var motsvarande 14,1
mnkr.
Faktiskt utfall är 6,4 mnkr sämre jan-maj 2019 jämfört jan-maj 2018.
Kommunledningskontoret anser det viktigt att beakta att före beslutade och föreslagna
åtgärdersplaner prognostiseras ett samlat underskott om - 40,1 mnkr. Underskottet återfinns
nästan uteslutande hos vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och
utbildningsnämnden. Enligt gällande ekonomistyrprinciper får inte en nämnd ålägga en
negativ prognos utan att samtidigt besluta om handlingsplan för motsvarande. I praktiken
innebär detta då krav på handlingsplaner motsvarande 40,1 mnkr.
Handlingsplanerna bedöms ge helårseffekt först 2020. Kommunledningskontoret ser att de
nämnder som prognostiserar underskott bör uppmanas att aktivt arbeta med att verkställa
beslutade handlingsplanering.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Driftuppföljning för maj och prognos om - 16,3 mnkr för kommunens nämnder godkänns.
2. Kommunstyrelsen uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att aktivt arbeta
med att verkställa beslutade handlingsplaner.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-25
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2019.175 KS

Månadsuppföljning – kommunens driftekonomi oktober
2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 142 att anta den
politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt ett fick kommunstyrelsen i uppdrag att
införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.
Kommunledningskontoret sammanställer uppföljningen till och med oktober för nämnderna i
denna skrivelse.
Förvaltningens yttrande
Nämndernas prognosticerade underskott är -29,6 mnkr vilket är en resultatförbättring med
0,4 mnkr jämfört med prognosen per september. Skillnaderna mellan septemberprognosen
och oktoberprognosen är därmed små.
Utfallet per oktober 2019 är 10,9 mnkr vilket i jämförelse med det redovisade resultatet per
oktober 2018 är 23,0 mnkr sämre. Anledningen till att utfallet är bättre än prognosen är
hänförligt till säsongsvariationer likt semesterlöneskuld.
Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognosticerar underskott aktivt ska
verka för att nå en ekonomi i balans till nästkommande år.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Driftuppföljning för oktober och prognos om -29,6 mnkr för kommunens nämnder godkänns.
De nämnder som prognosticerar underskott ska verka för en ekonomi i balans till
nästkommande år.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Simon Lindau
Tf. ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-25
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Månadsuppföljning driftekonomi oktober 2019
Alla belopp i miljoner kronor

Nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Summa

Prognos
september
-18,0
-14,7
0,0
1,6
0,0
-1,9
2,6
0,4
-30,0

Prognos Resultat per
oktober oktober 2019
-18,0
-13,7
-14,7
-9,7
0,0
3,4
1,6 *
19,7
0,1
1,3
-1,9
1,7
2,9 *
8,0
0,4
0,2
-29,6
10,9

Resultat per
oktober 2018
-3,4
-1,8
7,2
21,5
2,6
0,5
6,7
0,6
33,9

* Prognoserna är ej nämndbehandlade

Kommunledningskontorets övergripande analys
Kommunledningskontoret har i denna bilaga analyserat den skattefinansierade verksamheten,
nämnderna. Nämnderna prognosticerar för perioden ett samlat underskott om -29,6 mnkr.
Prognosen har förbättrats med 0,4 mnkr mot prognosen per september.
Utfallet per oktober 2019 är 10,9 mnkr, vilket i jämförelse med det redovisade resultatet per oktober
2018 är 23,0 mnkr sämre. Störst negativ förändring finns hos vård- och omsorgsnämnden (10,3
mnkr), socialnämnden (7,9 mnkr) och kultur- och utbildningsnämnden (3,8 mnkr). Anledningen till att
utfallet om 10,9 mnkr är bättre än prognosen om -29,6 mnkr är hänförligt till säsongsvariationer likt
semesterlöneskuld.
Nämndernas prognostiserade underskott är -29,6 mnkr, vilket är en resultatförbättring med 0,4 mnkr
jämfört med prognosen per september. Skillnaderna mellan septemberprognosen och
oktoberprognosen är därmed små.
Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognosticerar underskott aktivt ska verka
för att nå en ekonomi i balans till nästkommande år.
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Redogörelse av nämndernas underlag
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett utfall om -13,7 mnkr i underskott till och med oktober.
Minskade intäkter för personlig assistans, ökade hemtjänsttimar och upphörande av statliga
äldresatsningen resulterade i en ekonomisk obalans för nämnden från årets början. Vård- och
omsorgsnämnden har antagit en handlingsplan med årseffekt om 25,0 mnkr. Handlingsplanens
kalkylerade effekt 2019 är cirka 10,0 mnkr.
Prognosen för helåret 2019 på -18,0 mnkr är oförändrad jämfört med september.
Socialnämnden redovisar ett underskott om -9,7 mnkr till och med oktober. Redovisat underskott
per september uppgick till -6,3 mnkr. En bidragande faktor till försämrat utfall är bidragsintäkter om
drygt två miljoner kronor som exkluderats i oktober för EKB-verksamheten.
Prognosen per helår om -14,7 mnkr överensstämmer resultatmässigt med föregående prognos men
mellan intäkts- och kostnadsslag samt avdelningar har det skett förändringar.
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt utfall fram till oktober på 3,4 mnkr.
Överskottet är hänförligt till positivt bidragande säsongsvariationer inom semesterlöneskulden om
4,7 mnkr. Exkluderas semesterlöneskulden är utfallet för perioden -1,3 mnkr. För
arbetsmarknadsenheten (AME) prognosticeras ett underskott om cirka -1,0 mnkr trots handlingsplan
och ökade schablonintäkter för ensamkommande unga samt fördelade flyktingfondsmedel. Även
Nolhaga Parkbad uppvisar en negativ prognos för helåret om -1,5 mnkr.
Prognosen per helår är en nollprognos och är oförändrad sedan september. Det är däremot en
förbättring mot delårsbokslutets helårsprognos som uppgick till -0,7 mnkr.
Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott om 19,7 mnkr till och med oktober. Överskottet
är hänförligt till säsongvariationer för semesterlöneskulden. Prognosen är ett överskott om 1,6 mnkr,
vilket är i linje med prognosen per september. Prognosens avvikelse förklaras av verkställande av
minskade barngrupper som har påbörjats under året och där riktat kommunbidrag inte används fullt
ut under våren.
Prognosen skiljer sig mellan olika verksamheter och bedömningen är att det behövs ett fortsatt
arbete för att anpassa organisationen, sett till nuvarande ekonomiska förutsättningar.
Miljöskyddsnämnden redovisar ett överskott om 1,3 mnkr per september. Intäkterna är lägre än en
linjärt periodiserad budget och förklaras av pågående ärenden med debitering som sker efter beslut
eller avslut av ärende.
Oktobers prognos för helåret beräknas till ett överskott om 0,1 mnkr. Septembers prognos för
helåret var i linje med budget.
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 1,7 mnkr för perioden januari till oktober.
Säsongsvariationer innebär att det inte ger en rättvisande bild att enbart se till utfallet för perioden.
Personalkostnader är lägre än rakt periodiserad budget, men kostnaderna kommer att öka under
hösten till följd av tillsatta vakanser. Köp av tjänster kommer också öka under hösten till följd av att
interimschef för gatuverksamheten kommer att finnas på plats.
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Prognosen för helåret 2019 är ett underskott om -1,9 mnkr, vilket är i linje med septembers prognos
för helåret 2019. Prognosticerat underskott hänförs till bygglovsverksamheten om cirka -2,0 mnkr
samt gatu- och parkavdelningen om cirka -0,2 mnkr. Prognosen för intäkterna är lägre än budget till
följd av en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2019. Lagändringen innebär en rabatt på
bygglovsavgiften om handläggningstiden överskrider tio veckor. Intäkterna från
bygglovsverksamheten är svåra att prognosticera eftersom dessa påverkas av antalet handlagda
ärenden och storleken på rabatterna som beskrevs ovan. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är
kostnader för vinterväghållning som är svårprognosticerade för vissa månader.
Nämndens handlingsplaner omfattar främst åtgärder inom bygglovsverksamheten för minskade
handläggningstider, vilka implementeras i verksamheten under hösten.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden som uppgår till 8,0 mnkr. Utfallet uppgick till
14,0 mnkr per september. Det tidigare aviserade högre kostnadsläge som prognosticerades till
hösten har börjat få genomslag. Kostnadsposter som får genomslag i resultatet är ett obudgeterat
föreningsbidrag och kostnadsposter för 400-årsjubileumet. Till det högre kostnadsläget bidrar
framförallt säsongsvariationer för personalkostnader och större poster av engångskaraktär.
Kommunstyrelsens prognos per oktober för helåret uppgår till 2,9 mnkr, vilket är en mindre justering
från prognosen per september om 2,6 mnkr. Till prognosen bidrar flertalet vakanta tjänster och lägre
nyttjande av konsultmedel.
Överförmyndarnämnden redovisar ett överskott om 0,2 mnkr per oktober som är en förbättring om
0,3 mnkr sedan september.
Prognosen per helår uppgår till 0,4 mnkr vilket är i linje med septembers prognos. En bidragande
faktor till det prognosticerade överskottet är personalkostnader med ett överskott om 0,4 mnkr.
Nämnden har erhållit ett tillfälligt kommunbidrag om 1,0 mnkr för kostnader hänförda till
ensamkommande barns ställföreträdare, vilket bidragit till avvikelsen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

§ 213 2016.339 KS

Remiss - Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och
ombyggnation i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 juni 2016 § 36 beslutat att
översänd de föreslagna riktlinjerna ”Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid nyoch ombyggnation i Alingsås kommun” på remiss till samhällsbyggnadsnämnden, tekniska
nämnden, Fabs, Alingsåshem samt upphandlingsenheten för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet igen efter att samtliga remissinstanser
inkommit med svar, den 20 mars 2017, § 21, och beslutade att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa ”Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i
Alingsås kommun”.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet återigen den 29 maj 2017, § 108 och beslutade att
återremittera riktlinjerna till kultur- och fritidsnämnden. Kommunledningskontoret bedömde
att de föreslagna riktlinjerna dels behövde förtydligas, dels behövde samordnas bättre med
berörda förvaltningar. Förslag till riktlinje innehöll delar som förvaltningarna vid
remissförfarandet motsatt sig. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet med
uppdraget att i samråd med berörda förvaltningar ytterligare förtydliga riktlinjen samt uppnå
samförstånd kring riktlinjens innehåll.
Kultur- och utbildningsnämnden (dåvarande kultur- och fritidsnämnden) behandlade ärendet
den 24 september 2019, § 109 med reviderade riktlinjer. Förslag till riktlinjer remitterades till
kommunstyrelsen och AB Alingsåshem.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:
I beredningen av remissvar har tjänstepersoner på kommunledningskontoret och kultur- och
utbildningsförvaltningen haft dialogmöte kring förslag till riktlinjer. I denna dialog framkom att
den kan tolkas på olika sätt och att den inte är tillräckligt tydlig. Det konstaterades i enighet
att det finns ett behov av att arbeta fram ett gemensamt förslag till riktlinjer för att förtydliga
olika delar i förslag till riktlinje.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget och skickas som
remissvar till kultur- och utbildningsnämnden.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-25
Cecilia Knutsson
0322-61 61 39
2016.339 KS

Kommunstyrelsen

Remissvar - riktlinjer för arbete med konstnärlig
gestaltning vid ny- och tillbyggnad
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt sammanträde den 13 juni 2016 § 36 beslutat att
översänd de föreslagna riktlinjerna ”Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid nyoch ombyggnation i Alingsås kommun” på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Fabs, Alingsåshem samt upphandlingsenheten för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden behandlade ärendet igen efter att samtliga remissinstanser
inkommit med svar, den 20 mars 2017, § 21, och beslutade att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa ”Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i
Alingsås kommun”.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet återigen den 29 maj 2017, § 108 och beslutade att
återremittera riktlinjerna till kultur- och fritidsnämnden. Kommunledningskontoret bedömde
att de föreslagna riktlinjerna dels behövde förtydligas, dels behövde samordnas bättre med
berörda förvaltningar. Förslag till riktlinje innehöll delar som förvaltningarna vid
remissförfarandet motsatt sig. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet med
uppdraget att i samråd med berörda förvaltningar ytterligare förtydliga riktlinjen samt uppnå
samförstånd kring riktlinjens innehåll.
Kultur- och utbildningsnämnden (dåvarande kultur- och fritidsnämnden) behandlade ärendet
den 24 september 2019, § 109 med reviderade riktlinjer. Förslag till riktlinjer remitterades till
kommunstyrelsen och AB Alingsåshem.
Förvaltningens yttrande
I beredningen av remissvar har tjänstepersoner på kommunledningskontoret och kultur- och
utbildningsförvaltningen haft dialogmöte kring förslag till riktlinjer. I denna dialog framkom att
den kan tolkas på olika sätt och att den inte är tillräckligt tydlig. Det konstaterades i enighet
att det finns ett behov av att arbeta fram ett gemensamt förslag till riktlinjer för att förtydliga
olika delar i förslag till riktlinje.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget och skickas som
remissvar till kultur- och utbildningsnämnden.
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Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Perslow
Tillväxtchef
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-09-24
Plats och tid

Lokalen Stampen, Utbildningens hus
kl. 14:00-17:00

Beslutande

Gunnevik Anne (L) (ordförande)
Jan-Erik Gustavsson (S)
Moheeb Youda (S)
Jonathan Bessou (M)
Ali Said (C)
Elof Dimenäs (L)
Jan Gustafsson (V)
Ann Denty (V)
Otto Stryhn (SD)
Sven-Erik Dahlgren (KD) ersätter Kent Perciwall (KD)
Rebecka Gustin (S) (vice ordförande)
Birgitta Larsson (S) ersätter Håkan Stern (S)
Dennis Alvdén (M)

Ej tjänstgörande
ersättare

Linn Wirdemo (M)
Per Palm (L)

Övriga deltagare

Anneli Schwartz (Förvaltningschef)
Katrin Löfqvist (Sekreterare)

Utses att justera

Rebecka Gustin

Justeringens plats och
tid

Kungsgatan 9 , 2019-09-24 17:30

Sekreterare

......................................................................................................
Katrin Löfqvist

Ordförande

................................................……………………………………….
Anne Gunnevik

Justerande

................................................……………………………………….
Rebecka Gustin

Paragrafer

§109

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-09-25

Datum för anslags
2019-10-17
nedtagande
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9
.................................................
Katrin Löfqvist
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Protokoll

§ 109 2019.315 KUN

Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i
Alingsås kommun, 0,5% regeln, se ärende 2016.075 KFN
Ärendebeskrivning
1937 beslutade Sveriges Riksdag att 1 % av byggkostnaderna skulle avsättas för konstnärliga
utsmyckningar vid offentlig byggnation. Alingsås kommun beslutade 1980 om att avsätta 0,5 % av
den totala byggkostnaden vid all om- och nybyggnation, till konstnärlig gestaltning och att kultur- och
fritidsförvaltningen hade ansvar att driva frågan. Eftersom flera förvaltningar och bolag måste vara
inblandade i Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med att tillämpa beslutet, är det viktigt med en
tydlig ansvarsfördelning för att säkra kvaliteten i den offentliga konsten, dess underhåll, samt
förhållandet till brukarna på plats.

Mot bakgrund av detta vill förvaltningen skapa tydliga och gemensamma riktlinjer för hur arbetet med
de konstnärliga gestaltningsuppdragen vid om- och nybyggnation ska se ut.

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 17 september angett följande:

Den gamla kultur- och fritidsnämnden arbetade fram förslag till nya riktlinjer för arbete med
konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i Alingsås kommun. Det nya förslaget remitterades
(2016-06-13 § 36) till samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, FABS, Alingsåshem och
kommunstyrelsen vilka alla lämnade synpunkter på förslaget.

Efter remissinstansernas synpunkter sammanställdes ett nytt förslag till nya riktlinjer för arbete med
konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation. Vid nämndens sammanträde den 20 mars 2017 §
21 beslutade nämnden att föreslå att kommunfullmäktige fastställde de förslagna ”Riktlinjer för arbete
med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation enligt 0,5 % regeln i Alingsås kommun” och
att kommunfullmäktige därmed skulle upphäva kommunfullmäktiges beslut från den 25 augusti 1999
§ 87.

Kommunstyrelsen beslutade dock den 29 maj 2017 § 108 att återremittera ärendet till kultur- och
fritidsnämnden och att man i samråd med berörda nämnder och bolag skulle ta fram ett nytt förslag till
Justerandes sign
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riktlinjer. Detta då de förslagan riktlinjerna behövde förtydligas och samordnas med berörda
förvaltningar då vissa förslag i riktlinjen innehöll sådana delar som remissinstanserna mottsatt sig.

Förvaltningen har nu tittat på ärendet igen och lämnar förslag till nya riktlinjer. I de nya förslaget har
tidigare remissvar från tillfrågade instanser beaktats. Även samtal med plan- och bygglovschefen och
stadsarkitekten vid samhällsbyggnadskontoret har förts.

Synpunkterna från kommunstyrelsen om ett förtydligande avseende specificering av vad som avses
med ny- och ombyggnation har beaktats i punkt 1.

Samhällsbyggnadsnämndens och tidigare tekniska nämndens synpunkter om att dessa inte ska skriva
in konstnärlig gestaltning enligt 0,5%-regeln i relevanta processmanualler och kontrakt har beaktats
(punkt 1).

Även samhällsbyggnadsnämndens och tidigare tekniska nämndens synpunkter om att inte delta i årliga
informationsmöten har beaktats (punkt 2).

En förändring i de förslagna riktlinjerna från 2017 jämfört med nu gällande riktlinjerna (från 1999) är
att verken som finansieras genom 0,5% regeln ska ägas och förvaltas av den part som finansierar omoch tillbyggnationen. Där ägaren av verket står för alla kostnader i samband med fortsatt förvaltande
av verket. Samhällsbyggnadsnämndens och tidigare tekniska nämnden mottsatte sig detta förslag och i
de nya ritlinjerna som idag ligger som förslag till beslut har dessa synpunkter beaktats och förslaget är
att de verk som finansieras av Alingsås kommun enligt 0,5 % regeln även fortsättningsvis ägs och
förvaltas av kultur- och utbildningsnämnden.

Sammanfattningsvis har ett nytt förslagt till ”Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid nyoch ombyggnation enligt 0,5 % regeln i Alingsås kommun” upprättats. Förslaget daterat den 16
september biläggs tjänsteskrivelsen.

Det nya förslagna riktlinjerna föreslås skickas till berörda instanser för yttrande.

Arbetsutskottet för kultur, fritid, turism och evenemang behandlade ärendet den 18 september § 39.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de föreslagna riktlinjerna ”Riktlinjer för arbete med
konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation enligt 0,5 % regeln i Alingsås kommun”.
Kultur- och utbildningsnämnden översänder de föreslagna riktlinjerna ”Riktlinjer för arbete med
konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation enligt 0,5 % regeln i Alingsås kommun” på remiss
till kommunstyrelsen (upphandlingsenheten och exploateringsenheten) och Alingsåshem.

Expedieras till
Kommunstyrelsen och Alingsåshem

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och
ombyggnation enligt 0,5 % regeln i Alingsås kommun
Bakgrund och syfte
1937 beslutade Sveriges Riksdag att 1 % av byggkostnaderna skulle avsättas för
konstnärliga utsmyckningar vid offentlig byggnation. Alingsås kommun beslutade 1980
om att avsätta 0,5 % av den totala byggkostnaden vid all om- och nybyggnation, till
konstnärlig gestaltning och att kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar att driva
frågan.
Offentlig konst handlar om att ge något mer till våra offentliga rum än det mest
funktionella och förutsägbara. Konst i det offentliga rummet är identitetsskapande och
medverkar till att skapa karaktär och sammanhang. Genom konsten uttrycks och
formuleras frågeställningar, värderingar och känslor, som ger våra liv och samhället fler
dimensioner och nya perspektiv. Konsten har i denna bemärkelse en viktig
demokratifrämjande funktion.
Syftet med detta dokument är att skapa tydliga, gemensamma riktlinjer för hur arbetet
med de konstnärliga gestaltningsuppdragen vid om- och nybyggnation ska ske.
1. 0,5 % regeln skrivs in i relevanta dokument
Att konstnärlig gestaltning enligt 0,5 % regeln vid om- och nybyggnation ska tillämpas
ska skrivas in i relevanta processmanualer och kontrakt hos:
 Upphandlingsenheten
 Exploateringsenheten
 Alingsåshem

Vid om- eller nybyggnation av fastigheter/byggnader, broar, gångtunnlar, viadukter,
rondeller och annan relevant infrastruktur där kommunen anlitar privata byggbolag ska
det finnas en samarbetsklausul inskriven i kontraktet att 0,5 % av byggkostnaderna ska
gå till offentlig konst och att byggbolaget skall samverka med kommunen kring den
offentliga gestaltningen som en del av projektet. Kultur- och utbildningsförvaltningen är
drivande i att detta sker. Ansvar för att så sker ligger på respektive ovan nämnda
enheter och bolag.
2. Informationsmöten
Informationsmöten angående kommande om- och nybyggnationer ska hållas två
gånger per år. Exploateringsenheten, Alingsåshem och kultur- och
utbildningsförvaltningen närvarar. Vid mötet presenteras kommande om- och
nybyggnationer med tillhörande tidsplan, budget och om möjligt redan då tankar kring
den konstnärliga gestaltningen. Målet är att arbetet med den konstnärliga gestaltningen
ska komma in i processen så tidigt som möjligt och vara en naturlig del av projektet.
För informationsmötena är kultur- och utbildningsförvaltningen sammankallande.
3. Arbetsgrupper
På informationsmötena föreslås arbetsgrupper för varje enskilt konstprojekt på varje
om- eller nybyggnation. Olika storlek och karaktär av konstprojekt kräver olika
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gruppkonstellationer och därför kan det i arbetsgrupperna även ingå t ex
verksamhetens, platsens eller byggnadens brukare eller andra med relevant
kompetens. Vilka dessa parter är bestämmer arbetsgruppen tillsammans.
Kultur- och utbildningsförvaltningen kontaktar därefter projektledare för om- och
nybyggnationen med den föreslagna arbetsgruppen för konstprojektet, som vid behov
kan kompletteras ytterligare. Vid behov och särskilt vid stora projekt anlitar kultur- och
utbildningsförvaltningen en extern konstkonsult som projektledare till konstprojektet.
Hela eller delar av arbetsgruppen kan även utgöra jury vid val av konstnär. De som
deltar i val av konstnär ska till större del bestå av sakkunniga, d v s representanter med
konstkompetens. Detta gör att arbetsgruppen när den fungerar som jury ytterligare ska
kompletteras. För varje arbetsgrupp är kultur- och utbildningsförvaltningen
sammankallande och gruppen rådgivande.
4. Finansiering
Eventuellt arvode för externa parter i arbetsgrupperna ingår i de medel som avsätts av
byggande part till konstprojektet. Arvodet för eventuell konstkonsult ingår i de medel
som avsätts av byggande part till konstprojektet. De medel som avsätts för projektet
överförs från byggande part till ett särskilt konto under kultur- och
utbildningsförvaltningen.
5. Specifikation av projekt
I arbetsgruppen presenterar beställaren projektets ramar (budget, tidsplan etc.) och
platsens eller byggnadens funktion (syften, teman etc.). Arbetsgruppen jobbar fram
konstprojektets specifikationer. Dessa utgör underlaget för den förstudie som
konstkonsult eller ansvarig från kultur- och utbildningsförvaltningen skriver och som
utgör underlag för kommande upphandling.
6. Val av konstnär
Inköp av offentlig fast konst ska upphandlas och köpas in i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling (LOU) och kommunens riktlinjer för upphandling. Beroende på
projektets storlek och karaktär sker val av konstnär genom annonsering, projekttävling
eller parallella skissuppdrag. Ansvarig för upphandlingen är konstkonsult eller ansvarig
från kultur- och utbildningsförvaltningen.
Vägledande är att val av konstnär görs på följande vis:
1. Direktupphandling
Vid värde under direktupphandlingsgränsen ska val av konstnär göras enligt:
Vid värde upp till 299 999 kr tar kultur- och utbildningsförvaltningen, eventuellt
tillsammans med konstkonsult för konstprojektet, fram förslag på konstnär. Detta kan,
men måste inte basera sig på utannonsering av projektet i form av projekttävling eller
för allmän intresseanmälan. Sker ingen annonsering ska minst tre konstnärer tillfrågas,
om så är möjligt. Beslut om konstnär tas av arbetsgruppen i egenskap av
projektspecifik jury. Direktupphandlingsprocessen ska dokumenteras i enlighet med
Alingsås kommuns riktlinjer för direktupphandling.
Vid värde från 300 000 upp till gräns för direktupphandling tar kultur- och
utbildningsförvaltningen, eventuellt tillsammans med konstkonsult för konstprojektet
fram förslag på 2-3 konstnärer som, efter beslut i arbetsgruppen, tilldelas parallella
arvoderade skissuppdrag. Detta kan, men måste inte basera sig på utannonsering av
projektet i form av projekttävling eller för allmän intresseanmälan. Sker ingen
annonsering ska minst tre konstnärer tillfrågas, om så är möjligt. Beslut om konstnär
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tas av arbetsgruppen i egenskap av projektspecifik jury. Direktupphandlingsprocessen
ska dokumenteras i enlighet med Alingsås kommuns riktlinjer för direktupphandling.
2. Offentlig upphandling
Vid värde över direktupphandlingsgränsen genomförs offentlig upphandling enligt LOU
med utannonsering av projektet i form av projekttävling eller allmän intresseanmälan.
Ur inkomna förslag till projekttävling väljer kultur- och utbildningsförvaltningen
tillsammans med konstkonsult för konstprojektet tre konstnärer. Ur inkomna
intresseanmälningar väljer kultur- och utbildningsförvaltningen tillsammans med
konstkonsult för konstprojektet tre konstnärer, som tilldelas parallella arvoderade
skissuppdrag. Beslut om konstnär tas av arbetsgruppen i egenskap av projektspecifik
jury.
3. Undantag p g a konstnärliga eller tekniska skäl
I de fall då det av tekniska eller konstnärliga skäl bedöms att endast en konstnär kan
genomföra uppdraget kan det komma att bli aktuellt med inköp av verk utan
annonsering, även över direktupphandlingsgränsen. Om undantaget åberopas måste
beslutet att anta konstnären vara välmotiverat och inte vara allmänt hållet.
7. Bedömning av förslag
Inkomna skisser och förslag ska bedömas utifrån de specifika aspekter som arbetats
fram i respektive arbetsgrupp och projekt. Följande aspekter ska även tas i beaktande:
 Förslaget ska bidra till ett mer offensivt förhållningssätt till konst och till konst i

offentliga rum.
 Brukarperspektivet: förslaget ska eftersträva närhet och interaktion med medborgarna

i deras vardagsmiljö, en viktig demokratisk aspekt.
 Estetiska-, konstnärliga-, samt genusaspekter
 Samverkan med miljö och arkitektur lokalt och i ett större perspektiv
 Symbolvärde för verksamheten/sätt att förstärka verksamhetens identitet
 Materialval och tekniska lösningar
 Konstverkets hållbarhet och kringlösningar
 Drift- och underhållsaspekter

8. Kontraktsskrivning
Efter beslut i arbetsgruppen skrivs kontrakt mellan kultur- och utbildningsförvaltningen
och konstnären. Kontraktet reglerar bl a tidsplan, kostnader, ägarförhållanden, samt
garantitid för verket. Berörda nämnder och parter informeras om valet.
9. Arbetsdokument
För att underlätta kommunikationen under arbetsprocessen upprättas ett
arbetsdokument för respektive arbetsgrupp av kultur- och utbildningsförvaltningen.
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Samtliga inblandade parter inklusive konstnär ska ta del av dokumentet. Här förtydligas
kontaktpersoner, tidsplan, utförande, placering och underhåll. Sker förändringar i
projektet är det viktigt att alla får ta del av informationen.
10. Besiktning
Besiktning av verket när det väl står på plats görs vid två tillfällen av representanter
från arbetsgruppen tillsammans med konstnär. Första besiktningen sker direkt efter
verkets uppförande. Andra besiktningen sker vid ett senare tillfälle som beslutas
gemensamt, efter att den beslutade garantitiden gått ut. Vid dessa tillfällen kontrolleras
verkets överensstämmelse med kontraktet och övrigt underlag såsom t ex säkerhet
och hållbarhet. Besiktningarna dokumenteras av ansvarig på kultur- och
utbildningsförvaltningen. Till båda besiktningarna är kultur- och utbildningsförvaltningen
sammankallande.
11. Ägarförhållanden och fortsatt förvaltande av verk
De verk som finansieras av Alingsås kommun genom 0,5 % regeln ägs och förvaltas av
kultur- och utbildningsnämnden.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

§ 214 2019.514 KS

Riktlinjer för sponsring inom Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 23 mars 2011, § 40 regler för sponsring i Alingsås kommun. De
nuvarande reglerna för sponsring behöver uppdateras, och ändras till riktlinjer i enlighet med
kommunens nya definition av styrande dokument. Kommunstyrelsen behandlade ärendet
den 14 oktober 2019, § 167 med beslutet att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 oktober lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunstyrelsen har en budget för sponsring av föreningar, evenemang etc. Nuvarande
regler för sponsring utgår ifrån att kommunen blir sponsrad av andra aktörer och inte utifrån
att kommunen sponsrar föreningar och evenemang etc. Kommunledningskontoret har därför
identifierat behovet av att uppdatera riktlinjen för hur, vad och i vilka sammanhang
kommunen går in som sponsor. Kommunledningskontoret har i återremissen tagit fram en ny
version.
Det är viktigt att inte förväxla sponsring med bidrag eller gåvor. Sponsring innebär att en
sponsor ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan verksamhet i
utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en organisation eller liknande.
Det är också möjligt att en extern part vill sponsra någon form av kommunal verksamhet,
varför riktlinjen även anger hur sådan sponsring ska hanteras.
Kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för sponsring sammanfattas enligt följande:
• Kommunens sponsoraktiviteter ska ske i samklang med kommunens Vision 2040 och
stärka kommunens varumärke som organisation och/eller plats.
• Sponsringsinsatsens omfattning ska vara i paritet till värdet på den
exponering/marknadsföring som sponsringen ger och samarbetet ska vila på affärsmässig
grund.
• Kommundirektören ansvarar för sponsorbudgeten och fattar beslut om sponsring.
• Vid omvänd sponsring, där en extern part sponsrar en kommunal verksamhet eller
investering, är det berörd nämnd som fattar beslut.
• Vid omvänd sponsring bör kommunen vara restriktiv och säkerställa att verksamheten inte
riskerar att påverkas på ett otillbörligt sätt på grund av sponsringen.
• Sponsring som överstiger ett prisbasbelopp ska avtalas skriftligt. Även sponsring av lägre
belopp måste ha ett skriftligt underlag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

AU § 214, forts
Sponsringssamarbeten ska utvärderas innan nytt avtal sluts.
I enlighet med Riktlinjer för styrande dokument ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer
för kommunen. Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande regler för
sponsring.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Under förutsättning av kommunfullmäktige beslut att upphäva nuvarande regler för
sponsring, antas riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Regler för sponsring upphävs.
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att nuvarande regler behålls.
Daniel Filipsson (M) föreslår att kommunledningskontorets förslag bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla
kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Under förutsättning av kommunfullmäktige beslut att upphäva nuvarande regler för
sponsring, antas riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Regler för sponsring upphävs.

Reservation
Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-22
Niklas Ehnfors
0322-61 61 39
2019.514 KS

Kommunstyrelsen

Förslag till riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 23 mars 2011, § 40 regler för sponsring i Alingsås kommun.
De nuvarande reglerna för sponsring behöver uppdateras, och ändras till riktlinjer i enlighet
med kommunens nya definition av styrande dokument.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 14 oktober 2019, § 167 med beslutet att
återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen har en budget för sponsring av föreningar, evenemang etc. Nuvarande
regler för sponsring utgår ifrån att kommunen blir sponsrad av andra aktörer och inte utifrån
att kommunen sponsrar föreningar och evenemang etc. Kommunledningskontoret har därför
identifierat behovet av att uppdatera riktlinjen för hur, vad och i vilka sammanhang
kommunen går in som sponsor. Kommunledningskontoret har i återremissen tagit fram en ny
version.
Det är viktigt att inte förväxla sponsring med bidrag eller gåvor. Sponsring innebär att en
sponsor ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan verksamhet i
utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en organisation eller liknande.
Det är också möjligt att en extern part vill sponsra någon form av kommunal verksamhet,
varför riktlinjen även anger hur sådan sponsring ska hanteras.
Kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för sponsring sammanfattas enligt följande:
• Kommunens sponsoraktiviteter ska ske i samklang med kommunens Vision 2040 och
stärka kommunens varumärke som organisation och/eller plats.
• Sponsringsinsatsens omfattning ska vara i paritet till värdet på den
exponering/marknadsföring som sponsringen ger och samarbetet ska vila på affärsmässig
grund.
• Kommundirektören ansvarar för sponsorbudgeten och fattar beslut om sponsring.
• Vid omvänd sponsring, där en extern part sponsrar en kommunal verksamhet eller
investering, är det berörd nämnd som fattar beslut.
• Vid omvänd sponsring bör kommunen vara restriktiv och säkerställa att verksamheten inte
riskerar att påverkas på ett otillbörligt sätt på grund av sponsringen.
• Sponsring som överstiger ett prisbasbelopp ska avtalas skriftligt. Även sponsring av lägre
belopp måste ha ett skriftligt underlag.
Sponsringssamarbeten ska utvärderas innan nytt avtal sluts.
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I enlighet med Riktlinjer för styrande dokument ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer
för kommunen. Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande regler för
sponsring.
Ekonomisk bedömning
Medel för sponsring finns avsatt i kommunstyrelsens budget. Förslaget innebär inga
ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Under förutsättning av kommunfullmäktige beslut att upphäva nuvarande regler för
sponsring, antas riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Regler för sponsring upphävs.

Beslutet ska skickas till
Samtliga förvaltningar, avdelningschefer KLK

Cecilia Knutsson
Stabschef

Niklas Ehnfors
Kommunikationschef

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-22
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Riktlinje för sponsring
Denna riktlinje behandlar både sponsring (när kommunen sponsrar) och så kallad
omvänd sponsring (kommunen blir sponsrad av annan aktör).

Sponsring
Definition
Sponsor är den juridiska person, i det här fallet Alingsås kommun, som
ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan
verksamhet i utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en
organisation eller liknande.
Syfte
Riktlinjen för sponsring ska användas som medel för att nå Alingsås kommuns
Vision 2040 och harmonisera med kommunens varumärkesplattform och grafiska
profil.
Alingsås Vision 2040:

”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom
nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla.”
Fokusområden:


Vackra miljöer



Livskvalitet
1
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Experimentlust



Omställning



Tillsammans

Alingsås kommuns syfte med sponsring är främst att stärka varumärket Alingsås i
omvärlden genom positiv exponering, det vill säga en typ av kommunikation och
marknadsföring. Målet är att attrahera nya kommuninvånare, besökare och
företag genom att påvisa Alingsås styrkor och associera organisationen och
platsen med positiva företeelser. All sponsring ska ha en tydlig lokal förankring
och den sponsrade aktiviteten och/eller organisationen (den sponsrade parten)
ska vända sig till allmänheten inom det geografiska området Alingsås kommun.
Ramverk
Sponsorobjekt kan vara idrottsföreningar, kulturföreningar, organisationer och
evenemang av olika slag. Sponsorinsatsens omfattning avgörs av hur stor
målgrupp man når, förväntad eller faktiskt publiktillströmning och prognostiserad
massmedial bevakning.
Alingsås kommun går endast in i sponsorrelationer med en annan part som delar
kommunens värdegrund. Vi ingår inte sponsoravtal med partners som kan skada
vår trovärdighet, till exempel alkohol- och tobaksföretag.
All sponsring som Alingsås kommun bedriver ska vara affärsmässig med en tydlig
vinst för kommunen utifrån uppsatta mål. Sponsring ska inte förväxlas med bidrag
eller gåva, utan ska innehålla en tydlig motprestation, vilket innebär att den
sponsrade motparten ger något tillbaka till Alingsås kommun, till exempel:


I form av exponering där kommunen når ut till en definierad målgrupp med
en tydlig profilering.



Kommunen erbjuds aktiviteter som kommer medarbetare eller
kommuninvånarna till godo.



I sammanhang där det finns möjlighet att representera Alingsås kommun
för spridning av information och att knyta kontakter.

2
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Ansvar och beslut
Det är kommundirektören som ansvarar för kommunens sponsorbudget och
följaktligen även den som fattar beslut om när kommunens ska sponsra en
aktivitet eller organisation. Kommunikationsenheten på kommunledningskontoret
är rådgivande och ansvarar för samordning av sponsorärenden.
Alingsås kommunala bolag och stiftelser är egna juridiska personer varför deras
respektive styrelser beslutar om frågor som rör sponsring.
Avtal
Sponsorsamarbeten där kommunens insats överstiger ett prisbasbelopp ska alltid
avtalas skriftligt efter avtalsmall för sponsring. Sponsring på lägre belopp får
också gärna avtalas men även andra skriftliga underlag, till exempel en faktura,
går bra.
Avtalen ska inte omfatta mer än ett år i taget eller ett evenemang åt gången.
Utvärdering
Sponsoravtalen ska utvärderas innan nytt avtal sluts. Utifrån syfte och mål med
avtalet används modeller för att räkna på ROI (return on investment) utifrån till
exempel exponering i media.

Omvänd sponsring
Definition
Omvänd sponsring är när näringslivet eller en privatperson vill tillhandahålla
medel eller produkter till den offentliga verksamheten. Inom vissa kommunala
verksamheter kan det vara önskvärt att vid till exempel investeringar täcka en del
av kostnaden med sponsring.
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Syfte
Syftet med omvänd sponsring är att skapa ömsesidig nytta mellan två parter, där
kommunen kan erbjuda en bättre service till invånarna tack vare att externa
medel tillförs kommunen, samtidigt som sponsorn får exponering i ett positivt
sammanhang.
Ramverk
Den offentliga verksamheten ska i huvudsak finansieras med skatter, vilket
innebär att det sponsrade materialet enbart kan vara ett mindre komplement till
övriga medel. En sponsrad verksamhet ska kunna avslutas när sponsormedlen
uteblir och sponsormedel får inte ingå i den ordinarie budgeten. Sponsringen får
inte innebära att sponsorn uppfattas ta över nämndens ansvar för verksamheten.
Sponsring får ej ske av verksamhet som utgör myndighetsutövning.
Kommunen ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och
opartiskhet i sin verksamhet. Sponsringen får inte påverka verksamheten så att
objektiviteten ifrågasätts. Sponsringen får inte förknippas med villkor, som i strid
med nämndens vilja, påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet.
Sponsring kan innebära köp av varor eller tjänster men;


sponsring får inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga
personliga syften.



vid köp av varor och tjänster ska reglerna för offentlig upphandling (LOU)
beaktas.



bidrag utan krav på motprestation är inte klassat som sponsring, då rör det
sig istället om donation eller gåva.



verksamhetsutbyte av affärsmässig natur, så som uthyrning av lokaler, är
inte förenligt med sponsring.



ett samarbete mellan ett företag och en kommun får inte innebära ett
otillåtet stöd till ett enskilt företag.



förvaltningen bör rådgöra med upphandlingsenheten innan ett sponsoravtal
tecknas.
4
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Särskild riktlinje för pedagogisk verksamhet
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet anges att samverkan med
arbetslivet och närsamhället är en förutsättning för en utbildning av hög kvalitet
och ett underlag för elevernas val av fortsatt utbildning.
Det sponsrade materialet eller tjänsten får inte strida mot läro- och kursplaner.
Sponsring inom skolan lämpar sig bäst för äldre elever på högstadiet, gymnasiet
eller på motsvarande nivåer. Sponsring som vänder sig till elever i unga år ska
tillämpas mycket sparsamt. Läromedlen ska vara aktuella, opartiska, allsidiga och
det ska tydligt framgå vem avsändaren av materialet eller aktiviteten är.
Sponsringen får inte komma i konflikt med skollagstiftningens värdegrund.
Ansvar och beslut
Beslut att godkänna sponsring av kommunal verksamhet avgörs av den berörda
nämnd som är ansvarig för respektive verksamhetsområde.

Övrigt
Varumärkesplattform och grafisk profil
Hanteringen av Alingsås kommuns varumärken och logotyp regleras i kommunens
varumärkesplattform och grafiska profil.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-10-14

§ 167 2019.514 KS

Riktlinjer för sponsring inom Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 23 mars 2011, § 40 regler för sponsring i Alingsås kommun.
De nuvarande reglerna för sponsring behöver uppdateras, och ändras till riktlinjer i enlighet
med kommunens nya definition av styrande dokument,

Beredning
Arbetsutskottet har den 2 oktober 2019, § 149 beslutat att låta ärendet utgå.
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 oktober 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunstyrelsen har en budget för sponsring av föreningar, evenemang etc. Nuvarande
regler för sponsring utgår ifrån att kommunen blir sponsrad av andra aktörer och inte utifrån
att kommunen sponsrar föreningar och evenemang etc. Kommunledningskontoret har därför
identifierat behovet av att uppdatera riktlinjen för hur, vad och i vilka sammanhang
kommunen går in som sponsor
Det är viktigt att inte förväxla sponsring med bidrag eller gåvor. Sponsring innebär att en
sponsor ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan verksamhet i
utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en organisation eller liknande.
Det är också möjligt att en extern part vill sponsra någon form av kommunal verksamhet,
varför riktlinjen även anger hur sådan sponsring ska hanteras.
Kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för sponsring sammanfattas enligt följande:
Kommunens sponsoraktiviteter ska ske i samklang med kommunens Vision 2040 och stärka
kommunens varumärke som organisation och/eller plats.
Sponsringsinsatsens omfattning ska vara i paritet till värdet på den
exponering/marknadsföring som sponsringen ger och samarbetet ska vila på affärsmässig
grund. Kommundirektören ansvarar för sponsorbudgeten och fattar beslut om sponsring.
Vid omvänd sponsring, där en extern part sponsrar en kommunal verksamhet eller
investering, är det berörd nämnd som fattar beslut.
Vid omvänd sponsring bör kommunen vara restriktiv och säkerställa att verksamheten inte
riskerar att påverkas på ett otillbörligt sätt på grund av sponsringen.
Sponsring som överstiger ett prisbasbelopp ska avtalas skriftligt. Även sponsring av lägre
belopp måste ha ett skriftligt underlag.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-10-14

KS § 167, forts
Sponsringssamarbeten ska utvärderas innan nytt avtal sluts.
I enlighet med Riktlinjer för styrande dokument ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer
för kommunen. Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande regler för
sponsring.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande regler för
sponsring, antas riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Regler för sponsring upphävs.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jens Christian Berlin (L) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att ärendet avslås.
Anna Hansson (MP) föreslår att Jens Christian Berlins förslag om återremiss bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremiteras och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Expedieras till
Klk-kommunikation

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Verksamhetsplan och
budget 2020 för det
gemensamma
folkhälsoarbetet
13
2019.744 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

§ 215 2019.744 KS

Verksamhetsplan och budget 2020 för det gemensamma folkhälsoarbetet
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade om samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser
mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och Alingsås kommun i beslut den 30 maj
2016, § 112 .Samverkansavtalet gäller för perioden 1/1 2017- 31/12 2020. I enlighet med
avtalet ska en verksamhetsplan med budget tas fram årligen och senast den 1 december
2019 ska planen vara HSN till handa.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för
folkhälsoarbetet 2020. Inriktningen i planen har diskuterats med utsedda representanter från
kommunens förvaltningar, samt enligt avtalet, presenterats på presidiedialogen mellan
Alingsås kommun och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden den 7 november 2019. Mål och
aktiviteter i verksamhetsplanen är knuta så väl till nationella, regionala och lokala mål, som
till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Verksamhetsplan och budget 2020 för det gemensamma folkhälsoarbetet mellan Västra
hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-29
Charlott Klug

Kommunstyrelsen

2019.744 KS

Verksamhetsplan och budget 2020 för det gemensamma
folkhälsoarbetet mellan Västra hälso-och
sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade om samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser
mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) och Alingsås kommun i beslut den 30 maj
2016, § 112 .Samverkansavtalet gäller för perioden 1/1 2017- 31/12 2020. I enlighet med
avtalet ska en verksamhetsplan med budget tas fram årligen och senast den 1 december
2019 ska planen vara HSN till handa.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för
folkhälsoarbetet 2020. Inriktningen i planen har diskuterats med utsedda representanter från
kommunens förvaltningar, samt enligt avtalet, presenterats på presidiedialogen mellan
Alingsås kommun och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden den 7 november 2019. Mål och
aktiviteter i verksamhetsplanen är knuta så väl till nationella, regionala och lokala mål, som
till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Ekonomisk bedömning
Genom avtalet med HSN erhåller kommunen 1 miljon kronor per år, under förutsättningen att
kommunen går in med en lika stor insats. Kommunens insatser består främst av personella
resurser som till exempel folkhälsostrateg, drogförebyggande samordnare och samtliga
deltagare från kommunens verksamheter i olika aktiviteter. Kommunens insats återfinns i
berörda nämnders budget och samlas inte i en gemensam budget.
Förslag till beslut
Verksamhetsplan och budget 2020 för det gemensamma folkhälsoarbetet mellan Västra
hälso- och sjukvårdsnämnden och Alingsås kommun godkänns.
Beslutet ska skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämndens kansli Göteborg
Kommunledningskontoret

Cecilia Knutsson
Stabschef

Charlott Klug
Folkhälsostrategi
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Verksamhetsplan och budget 2020
för det gemensamma folkhälsoarbetet mellan
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och
Alingsås kommun
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Bakgrund
Hälsa kan beskrivas i flera dimensioner; fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Den
påverkas av sociala bestämningsfaktorer, såsom livsvillkor där utbildning, arbete och inkomst
som är viktiga delar. Stor påverkan har också vår livsmiljö där till exempel bostad, närområde
och känsla av samhörighet spelar roll.
Hälsa är därmed inte bara en fråga för individen och hälso- och sjukvården, utan för hela
samhället. Folkhälsoarbetet är en av många pusselbitar i arbetet för en socialt hållbar
utveckling.
Minskade skillnader i både hälsa och livsvillkor är centrala delar i en långsiktigt hållbar
utveckling. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt
samhälle där grundläggande mänskliga behov såsom välbefinnande, rättvisa, makt,
rättigheter och individens behov uppfylls.
Att prioritera social hållbarhet och att minska skillnader i hälsa är kostnadseffektivt och ett
sätt att hushålla med samhällets resurser. I en attraktiv tillväxtregion är hög kunskapsnivå
och ett kreativt utvecklingsklimat viktiga förutsättningar, men också en socialt gynnsam och
stabil miljö. Den samlade hälsan i befolkningen, folkhälsan, kan därför även vara ett mått. En
god och jämlikt fördelad hälsa tyder på ett välfungerande och socialt hållbart samhälle.

Folkhälsa
Begreppet Folkhälsa handlar om hälsotillståndet i befolkningen som helhet eller i grupper i
befolkningen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa, fysiskt,
psykiskt och socialt, och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.
Om man tittar på folkhälsan nationellt, har det genomsnittliga hälsoläget i Sverige sedan
länge blivit allt bättre. Det finns dock skillnader i hälsa beroende på utbildningsnivå,
socioekonomi, etnicitet, ålder och kön. Skillnaden i hälsa mellan olika grupper ökar. Alingsås
är inget undantag. Den nationella utvecklingen speglas oftast lokalt.
Målet för folkhälsoarbetet i Sverige är en god och jämlik hälsa, där skillnaderna i hälsa
mellan olika grupper minskar. För att förstå vad folkhälsoarbete innebär är det bra att känna
till ”hälsans bestämningsfaktorer”. Detta för att om människors hälsa och livskvalitet ska
påverkas i positiv riktning, måste såväl livsvillkor som levnadsvanor förändras.
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Hälsans bestämningsfaktorer
Folkhälsoarbete handlar till stor del om att ge människor egenmakt över sin hälsa, att de ska
ha möjlighet att påverka sin livssituation. Då måste det finnas förutsättningar för individen att
kunna påverka sin situation.
Synen på folkhälsoarbete som ett förändringsarbete innebär att det blir en angelägenhet inte
bara för professionella folkhälsoarbetare utan för hela samhället.
Den yttersta halvcirkeln i bilden, står för omgivningsfaktorer, sedan följer livsvillkor,
levnadsvanor/livsstil, sociala nätverk, individen samt de opåverkbara individuella faktorerna
ålder, kön och arv.
Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer som på olika sätt och på olika nivåer samspelar
med varandra, vilket blir tydligt i schemat för hälsans bestämningsfaktorer. De faktorer som
kan påverkas och som antingen kan leda till hälsa och till ohälsa.
En del bestämningsfaktorer kan påverkas genom individuella ställningstaganden och uttrycks
genom våra levnadsvanor och vår livsstil, men i allmänhet behövs politiska beslut och
kollektiva åtgärder eftersom våra val hänger samman med vilka möjligheter till val vi har.
Som exempel kan nämnas att ekonomiska ojämlikheter är svåra att påverka individuellt, men
vi kan själva besluta om att dricka mindre alkohol eller äta bättre mat. Våra levnadsvanor och
vår livsstil påverkas emellertid i stor utsträckning av vår kultur, vår omgivning, våra relationer,
priser, marknadsföring, social position och så vidare.
Hälsan påverkas också av miljön. Den fysiska miljön kan innehålla olika gifter, buller
och andra hot mot hälsan. Den sociala miljön kan vara en tillgång eller ett hot för
en hälsosam utveckling. Dessutom påverkas hälsan av vårt genetiska arv, vårt kön och vår
ålder. Dessa faktorer går inte att påverka men kunskapen om att, och hur, de påverkar är
betydelsefulla i sammanhanget.
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Att kunna påverka tillvaron, att ha makt i vardagen, ”empowerment”, har visat sig vara en
betydelsefull faktor för hälsan. De som själva kan planera och styra sina liv har i större
utsträckning en bättre hälsa än de som inte kan detta. Dessa möjligheter är nära kopplade till
i vilken grad man upplever sig vara delaktig och kunna påverka i samhället vilket bland annat
sätter integrations- och demokratifrågor på folkhälsokartan.

Samverkan
Många insatser som påverkar hälsan i befolkningen ingår i det primärkommunala ansvaret.
Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, kollektivtrafik, vatten och
avlopp, miljö och natur har stor betydelse för de boende i Alingsås hälsa, likaså möjligheter
till utbildning, arbete och umgänge med nära och kära.

Alla verksamheter skapar förutsättningar
Folkhälsoarbetet i Alingsås utgår därför från verksamheternas grunduppdrag och hur detta
skapar förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen. För att folkhälsoarbetet ska vara
långsiktigt och ha ett brett perspektiv är det viktigt att väva in framgångsfaktorer i ordinarie
verksamhet. Verksamheternas arbete ska bidra till att skapa förutsättningar för alla individer
att göra hälsosamma val i livet.

Hållbar utveckling
Folkhälsomålen syftar till att skapa goda livsmiljöer och god folkhälsa utifrån kommunens
gemensamma arbete för en hållbar utveckling. En hållbar utveckling innebär ett samhälle där
ekonomisk utveckling och social välfärd förenas med en god miljö. Folkhälsomålen ryms
inom samtliga dimensioner men är tydligast inom den sociala, där områden som delaktighet
och inflytande, boende, arbete och försörjning, kunskap och utbildning samt hälsa och
trygghet ingår.

Agenda 2030
En viktig uppgift inom folkhälsoarbetet är att sprida vetenskapligt grundad kunskap som
främjar hälsa och förebygger sjukdomar och skador. Genom detta arbete bidrar Alingsås till
genomförandet av FN:s globala mål, Agenda 2030 för hållbar utveckling.
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Styrdokument – nationellt, regionalt och lokalt
Riksdagens övergripande mål för folkhälsoarbetet i landet är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation. Samma inriktning gäller även internationellt där WHO:s
Hälsa 2020 samt FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 är vägledande dokument.
Riktningen för utvecklingen i Västra Götaland slås fast i Visionen Det goda livet och i VG
2020, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.

Nationella målet för det gemensamma folkhälsoarbetet
-

Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen och sluta det påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

För att uppnå det övergripande målet finns 8 målområden som omfattar de
bestämningsfaktorer som har störst betydelse på folkhälsan:
1 Det tidiga livets villkor
2 Kunskaper, kompetenser och utbildning
3 Arbete, arbetsförhållande och arbetsmiljö
4 Inkomster och försörjningsmöjligheter

5 Boende- och närmiljö
6 Levnadsvillkor
7 Kontroll, inflytande, delaktighet
8 En jämlik och hälsofrämjande
hälso- och sjukvård

Regionens mål
Genom samverkan är nämndes syfte att bidra till att skillnader i livsvillkor och hälsa ska
minska. En ökad jämlikhet i hälsa och livsvillkort är en förutsättning för att uppnå ett
långsiktigt och socialt hållbart samhälle. Ett socialt hållbart samhället innebär att
grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper diskrimineras eller
missgynnas. I kommunernas loka arbete med folkhälsa och social hållbarhet är regionens
verksamheter oerhört betydelsefulla.
Fokus för hälso- och sjukvårdsnämnden under 2020 är att:
- verka för fullständig studiegång med hälsan i behåll
- inrikta satsningarna mot de största utmaningarna i varje kommun i arbetet för en
jämlik hälsa och social hållbarhet

Kommunens mål
I kommunens budget för Alingsåskommun 2020-2022 berör följande mål folkhälsoarbetet:
- I Alingsås finns goda livsmiljöer genom en långsiktig ekologisk, social och ekonomisk
hållbar utveckling
- Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar

Alingsås vision 2040
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande,
engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”
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Prioriterade målområden för folkhälsa 2020
I samverkan med kommunens förvaltningar har följande satsningar prioriterats under 2020:
-

Att genom fullständig studiegång, skapa förutsättningar för en god fysisk, psykisk och
social hälsa på lika villkor
I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande

Målen har prioriterats utefter problembilden som tagits fram efter granskning av statistik i
”Hälsa på lika villkor 2019”, ”Lupp 2017”, ”CAN 2019”, Öckerömetoden, SCB med mera,
samt att förvaltningarna givit sin lokala problembild utifrån beprövad erfarenhet och kunskap
inom sina arbetsområden.

Folkhälsostrateg
Till arbetet med folkhälsa och social hållbarhet, finns en folkhälsostrateg anställd på 100 %.
Tjänsten har en central och strategisk placering i kommunens förvaltning och en
regelbunden dialog mellan förvaltningsledning och folkhälsostrateg ska föras.
I uppdraget ingår bland annat att verka för att arbetet med folkhälsa och social hållbarhet
bedrivs strategiskt och i samverkan med andra, med ledning av regionala och kommunala
styrdokument. Det ingår även för folkhälsostrategen att under verksamhetsperioden hålla sig
au jour med aktuella händelser i samhället och att vara flexibel för att kunna arbeta med
frågor som kan komma att aktualiseras inom området folkhälsa och socialhållbarhet under
verksamhetsåret, varför omvärldsbevakning, samverkan och kompetensutveckling är
nödvändig.

Förkortningar
KS
BOU
UOK
VOO
SBK
SAMLA
BRÅ
CAN
Lupp
MBU
VBE
HSN
SCB

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdom
Utbildning- och kultur
Vård- och omsorg
Samhällsbyggnadskontoret
Samverkan Lerum Alingsås
Brottsförebyggande rådet
Centralförbundet alkohol- och narkotikaupplysning
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken
Människan bakom uniformen
Våldsbejakande extremism
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Statistiska Centralbyrån
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Budget 2020
Budget 2020

HSN

Kommun

339 800 kr

339 800 kr

Ingående från föregående år
Folkhälsotjänst
- Lön (inkl. lönebikostnader)
-

Omkostnader (administrativa
kostnader, resor, kurser etc.)

50 000 kr

Folkhälsoinsatser enligt plan
330 100 kr

305 100 kr

I Alingsås är det tryggt, säkert och
välkomnande genom arbete med
trygghetsskapande åtgärder i enlighet med
samverkansöverenskommelse med polisen,
MBU, Tryggt och snyggt Alingsås, Trygga
förskolor/skolor mm

330 100 kr

305 100 kr

SUMMA

1000 000 kr

1000 000 kr

Att genom fullständig studiegång, skapa
förutsättningar för en god fysisk,
psykisk och social hälsa på lika villkor
genom arbete med alkohol- och
drogförebyggande arbete, Mini Maria, kost och
motion, hållbar stadsutveckling, fysisk
aktiviteten hos barn, unga och äldre, Agenda
2030 mm
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Gemensamma folkhälsoinsatser 2020
Målområde

Vad

Att genom
fullständig
studiegång,
skapa
förutsättningar
för en god
fysisk, psykisk
och social
hälsa på lika

Främja fysisk
och psykisk
hälsa och goda
levnadsvanor i
arbetet för en
jämlik hälsa och
social hållbarhet

villkor

Att i Alingsås
är det tryggt,
säkert och
välkomnande

Öka trivsel,
trygghet och
social
inkludering

Hur

Ansvar


Genom alkohol- och drogförebyggande arbete



Drogförebyggande insatser genom utpekad
drogförebyggare, i samverkan med folkhälsa,
socialtjänst, BOU, UOK



Genom arbetet med Mini Maria



Arbete inom SAMLA med berörda förvaltningar



Genom arbete med kost och motion



KS/folkhälsan i samverkan med berörda förvaltningar
och föreningslivet



Genom att arbeta för en hållbar stadsutveckling



KS/folkhälsa i samverkan med samhällsbyggnad



Genom att öka den fysiska aktiviteten hos barn,
unga och äldre



KS/folkhälsa i samverkan med BOU, UOK, SBK, VOO
och föreningslivet



Genom insatser i arbetet med Agenda 2030



KS/folkhälsa och samtliga förvaltningar



Genom trygghetsskapande åtgärder i enlighet
med samverkansöverenskommelse med polisen.



Kommunens BRÅ, som leds av folkhälsostrategen och
berör samtliga förvaltningar, Alingsåshem m.fl.



Genom konceptet MBU



UOK och polis



Genom konceptet tryggt och snyggt Alingsås



SBK, KS, Socialtjänst/fältare



Genom att stärka arbetet mot VBE



KS/Säkerhetsenheten i samverkan med polis,
förvaltningarna och medborgare



Genom arbetet med trygga förskolor/skolor



KS och BOU
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

§ 216 2019.745 KS

Trafikstrategi
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav i flerårsstrategi 2018-2020 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
en övergripande strategisk trafikplan. Avsikten var att fördjupa och förtydliga kommunens
vilja kring strategiskt viktiga trafikfrågor och åtgärder som medverkar till en önskad
samhällsutveckling. Strategin ska också beskriva hur kommunen ska arbeta för att
åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsystem.
Det dokument som tidigare har varit strategiskt vägledande inom området är Trafiktaktik för
Alingsås som togs fram i samband med den fördjupade översiktsplanen för Alingsås stad
2008. I och med att den nya översiktsplanen för Alingsås kommun antogs av
kommunfullmäktige 2018-10-31 blev den fördjupade översiktsplanen och dess tillhörande
dokument inaktuell. Dessa är i dagsläget istället att betrakta som kunskapsunderlag. Den
tidigare trafiktaktiken omfattade endast Alingsås stad, medan den nu aktuella trafikstrategin
omfattar hela kommunen. Flera av de mål som tidigare har funnits med återfinns även i
denna strategi.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:
Inriktningen för arbetet med trafikstrategin har varit att ta fram ett kortfattat, kärnfullt och
lättillgängligt dokument som kompletterar övriga styrande dokument men i så liten omfattning
som möjligt överlappar dessa.
Trafikstrategin innefattar mål inom tre områden, Stadsmiljö, Mobilitet samt Utveckling. För
respektive mål finns ett antal fokusområden med tillhörande aktiviteter. Syftet med
fokusområdena är att definiera vad som bör prioriteras och vilka aktiviteter som behöver
genomföras. Både fokusområden och aktiviteter saknar inbördes prioriteringsordning.
Trafikstrategin är tänkt att komplettera översiktsplanens illustration av markanvändning och
övergripande inriktningar med vägledning kring vilka värden och målbilder som ska styra
planeringen kring trafik och infrastruktur. Trafikstrategin konkretiseras i sin tur sedan av
andra dokument såsom fördjupade översiktsplaner, trafikplan och andra utredningar.
Strategins syftar främst till att lyfta diskussionen från enskilda projekt till att ge vägledning i
vilka mål som ska uppnås med olika åtgärder.
Strategin kan användas för att välja mellan olika alternativ i specifika utredningar och utgöra
en del av beslutsunderlaget i investeringsplanering. Syftet är framför allt att ge en gemensam
bild av vilka värden som är viktigast för Alingsås kommun i olika arbeten där förändringar i
trafik och infrastruktur planeras.
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Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

AU § 216, forts
I det precis uppstartade arbetet med ny fördjupad översiktsplan för Alingsås kommun är
tanken att trafikstrategin ska kunna användas som en utgångspunkt för hur olika vägval görs
kring markanvändning. Trafikstrategin kommer också att användas i den pågående
planeringen av kommunens fyra utpekade tillväxtområden. I de pågående diskussioner som
förs kring vad Alingsås kommuns vilja kring större infrastrukturprojekt är, kommer strategin
också att kunna utgöra en vägledning.
En del av fokusområdena är relativt allmänt hållna och kräver en viss fördjupning medan
andra är mer konkreta. För att strategin ska bli ett kraftfullt verktyg krävs det att den ger
avtryck i såväl planering som i budget och att den korresponderar med de investeringar som
genomförs på de olika förvaltningarna som verkar inom området.
I olika delar av strategins föreslagna aktiviteter anges att en standardiserad metod ska
användas. Denna metod bör kort efter strategins antagande tas fram och hållas kortfattad
och enkel så att den kan användas i olika projekt.
Strategin påverkar flera förvaltningars verksamhet och bör därför gå på remiss till övriga
nämnder för synpunkter innan antagande i Kommunfullmäktige.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Förslag till Trafikstrategi skickas på remiss till samtliga nämnder.
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-25
Markus Thunberg

Kommunstyrelsen

2019.745 KS

Trafikstrategi för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav i flerårsstrategi 2018-2020 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
en övergripande strategisk trafikplan. Avsikten var att fördjupa och förtydliga kommunens
vilja kring strategiskt viktiga trafikfrågor och åtgärder som medverkar till en önskad
samhällsutveckling. Strategin ska också beskriva hur kommunen ska arbeta för att
åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsystem.
Det dokument som tidigare har varit strategiskt vägledande inom området är Trafiktaktik för
Alingsås som togs fram i samband med den fördjupade översiktsplanen för Alingsås stad
2008. I och med att den nya översiktsplanen för Alingsås kommun antogs av
kommunfullmäktige 2018-10-31 blev den fördjupade översiktsplanen och dess tillhörande
dokument inaktuell. Dessa är i dagsläget istället att betrakta som kunskapsunderlag. Den
tidigare trafiktaktiken omfattade endast Alingsås stad, medan den nu aktuella trafikstrategin
omfattar hela kommunen. Flera av de mål som tidigare har funnits med återfinns även i
denna strategi.
Förvaltningens yttrande
Inriktningen för arbetet med trafikstrategin har varit att ta fram ett kortfattat, kärnfullt och
lättillgängligt dokument som kompletterar övriga styrande dokument men i så liten omfattning
som möjligt överlappar dessa.
Trafikstrategin innefattar mål inom tre områden, Stadsmiljö, Mobilitet samt Utveckling. För
respektive mål finns ett antal fokusområden med tillhörande aktiviteter. Syftet med
fokusområdena är att definiera vad som bör prioriteras och vilka aktiviteter som behöver
genomföras. Både fokusområden och aktiviteter saknar inbördes prioriteringsordning.
Trafikstrategin är tänkt att komplettera översiktsplanens illustration av markanvändning och
övergripande inriktningar med vägledning kring vilka värden och målbilder som ska styra
planeringen kring trafik och infrastruktur. Trafikstrategin konkretiseras i sin tur sedan av
andra dokument såsom fördjupade översiktsplaner, trafikplan och andra utredningar.
Strategins syftar främst till att lyfta diskussionen från enskilda projekt till att ge vägledning i
vilka mål som ska uppnås med olika åtgärder.
Strategin kan användas för att välja mellan olika alternativ i specifika utredningar och utgöra
en del av beslutsunderlaget i investeringsplanering. Syftet är framför allt att ge en gemensam
bild av vilka värden som är viktigast för Alingsås kommun i olika arbeten där förändringar i
trafik och infrastruktur planeras.
I det precis uppstartade arbetet med ny fördjupad översiktsplan för Alingsås kommun är
tanken att trafikstrategin ska kunna användas som en utgångspunkt för hur olika vägval görs
kring markanvändning. Trafikstrategin kommer också att användas i den pågående
planeringen av kommunens fyra utpekade tillväxtområden. I de pågående diskussioner som
förs kring vad Alingsås kommuns vilja kring större infrastrukturprojekt är, kommer strategin
också att kunna utgöra en vägledning.
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En del av fokusområdena är relativt allmänt hållna och kräver en viss fördjupning medan
andra är mer konkreta. För att strategin ska bli ett kraftfullt verktyg krävs det att den ger
avtryck i såväl planering som i budget och att den korresponderar med de investeringar som
genomförs på de olika förvaltningarna som verkar inom området.
I olika delar av strategins föreslagna aktiviteter anges att en standardiserad metod ska
användas. Denna metod bör kort efter strategins antagande tas fram och hållas kortfattad
och enkel så att den kan användas i olika projekt.
Strategin påverkar flera förvaltningars verksamhet och bör därför gå på remiss till övriga
nämnder för synpunkter innan antagande i Kommunfullmäktige.
Ekonomisk bedömning
Förslaget till trafikstrategi för Alingsås kommun bedöms inte ge några direkta ekonomiska
konsekvenser. I förlängningen bedöms strategin kunna innebära en hjälp i att göra
välgrundade ställningstagande kring olika investeringar vilket bör leda till en resurseffektiv
och långsiktigt genomtänkt planering.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Förslag till Trafikstrategi skickas på remiss till samtliga nämnder.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Markus Thunberg
Strateg infrastruktur och trafik

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-25
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Trafikstrategi för
Alingsås kommun

Mål, fokusområden & aktiviteter
- ett vägledande dokument för hur vår kommun ska jobba för en hållbar utveckling inom
transport och mobilitetsfrågor
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TRAFIKSTRATEGI FÖR ALINGSÅS KOMMUN
Version 2019-10-22
MEDVERKANDE
Markus Thunberg, Alingsås kommun
Helen Ashman, Alingsås Kommun
Konsult Frida Karlge m.fl. SWECO.
GRANSKAD AV
Jonas Mökander, Alingsås kommun
Markus Thunberg, Alingsås kommun
Helen Ashman, Alingsås kommun
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2. Vision

Vision
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande
bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet
skapar vi livskvalitet för alla”
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3. Vision

Inledning
Trafikstrategi för Alingsås kommun beskriver den
strategiska inriktningen för trafik, transport och mobilitet i

VISION

kommunen. Strategin ska bidra till kommunens vision och
tar avstamp i kommunens fem målbilder och tillhörande

Kommunens femmålbilder
målbilder
Kommunens

Genom att ta fram en trafikstrategi har vi möjlighet att

Översiktsplan

skapa samsyn kring vilka mål vi ska arbeta mot och inom
vilka områden vi ska fokusera för att uppnå målen. Vi har

Trafikstrategi

även listat ett antal aktiviteter som behöver genomföras de
närmaste åren för att vi ska gå i riktning mot målen.

rafi
k
ivt

Ko
ll

Trafikverket, Göteborgsregionens kommunalförbund,

ekt

Par
k

politiker och tjänstemän samt i dialog med aktörer såsom

Cy
kel

Trafikstrategin ska vara vägledande för kommunens

Trafikplan
eri
ng

översiktsplan (antagen 2018-10-31).

Västra Götalandsregionen och Västtrafik. Kommunens
invånare, besökare och näringsliv spelar en viktig roll, då
det är deras behov vi ska tillgodose. Vi vill därför skapa
samverkan och delaktighet med berörda så att vi
tillsammans kan utveckla ett attraktivt och hållbart
Alingsås.
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4. Hållbarhet

Hållbarhet
I september 2015 antogs 17 globala mål av världens ledare1. De globala målen utgör tillsammans
Agenda 2030, en utvecklingsplan som berör miljömässiga, sociala såväl som ekonomiska
hållbarhetsperspektiv. Den kräver engagemang från regeringen, regioner, kommuner, akademi, näringsliv
och civilsamhället för att lyckas nå målen. Därtill förutsätter Agenda 2030 att förändringar sker på nationell
och lokal nivå samt i alla samhällsskikt.

Denna trafikstrategi ska bidra till att samhällsplaneringen och utvecklingen av transportsystemet i
Alingsås kommun görs med långsiktig hållbarhet och inom ramen av Agenda 2030. Varje fokusområde
genomsyras därför av hållbarhetsperspektiven med syfte att prägla kommande utvecklingsarbete i
kommunen.

1
FN-förbundet och SKL (2019): Arbetsbok Agenda 2030 - Ett material från Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner
och regioner.
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5. Trafikstrategins mål

Trafikstrategins mål
Stadsmiljö
I Alingsås har vi trygga, levande stads- och ortsmiljöer

Mobilitet
Det är lätt att på ett hållbart sätt ta sig till arbete, skola, fritid och andra målpunkter

Utveckling
Vi är nytänkande och utvecklar Alingsås tillsammans
Trafikstrategin innefattar mål inom tre områden, Stadsmiljö, Mobilitet samt Utveckling. För respektive mål
finns ett antal fokusområden med tillhörande aktiviteter. Fokusområdenas syfte är att definiera vad som bör
prioriteras och vilka aktiviteter som behöver genomföras. Både fokusområden och aktiviteter saknar
inbördes prioriteringsordning.
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6. Mål - Stadsmiljö

Mål - Stadsmiljö

I Alingsås har vi trygga, levande stads- och ortsmiljöer
FOKUSOMRÅDE 1

Barn och personer med funktionsnedsättning kan enkelt röra sig i Alingsås, det gynnar alla
Bygger vi en trygg, tillgänglig och levande stads- och ortsmiljö möjliggör vi en självständig mobilitet för alla
som bor i och besöker Alingsås.

Aktiviteter
•

I större planer och projekt ska relevanta sociala aspekter belysas i tidigt skede, enligt en standardiserad
metod.

•

Ta ett samlat grepp kring barns resande till och från skolan och öka synen på barn som trafikanter och
deras behov.
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7. Mål - Stadsmiljö

FOKUSOMRÅDE 2
Vi har barriärer och arbetar för att minska dess effekter
Genom att minska effekterna av kommunens olika barriärer upplevs Alingsås mer sammanhängande och
blir lättare att röra sig i. Vid nybyggnation planerar vi för att binda samman snarare än att skapa nya
barriärer.

Aktiviteter
•

I planer och projekt ska samhällsnyttor värderas i ett tidigt skede, enligt en standardiserad metod.

•

Genomföra analyser av hur människor önskar röra sig i Alingsås och hur det påverkas av våra barriärer.

FOKUSOMRÅDE 3
Vi planerar parkering för en levande stad
Parkering för cykel och bil planeras på ett medvetet sätt för att uppnå en hållbar, levande och tillgänglig stad för
alla.

Aktiviteter
•

Definiera viljeinriktning och skapa goda förutsättningar för hållbar mobilitet tillsammans med
exploatörer.

•

Vidareutveckla parkeringsnormen och ta fram en plan för parkering och mobilitet som inkluderar alla
trafikslag.
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8. Mål - Stadsmiljö

FOKUSOMRÅDE 4
Alingsås är en kommun man vill besöka och vistas i
Alingsås har ett unikt centralt läge i Västra Götaland som främjar en varierad arbetsmarknad och ett stort
utbud av aktiviteter för att ge möjlighet till såväl arbete, boende som en rik fritid på nära håll.

Aktiviteter
Marknadsföra och utveckla Alingsås unika läge centralt i Västra Götaland.

Ta vara på och förädla stadsmiljöer och platser som främjar vistelse och möten.
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9. Mål - Mobilitet

Mål - Mobilitet

Det är lätt att på ett hållbart sätt ta sig till arbete, skola, fritid och andra
målpunkter
FOKUSOMRÅDE 1
Vi skapar hållbart resande utifrån invånarnas olika förutsättningar
Genom att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik skapar vi förutsättningar att resa hållbart.
Ett effektivt kommunikationsnät tillgodoses genom en kombination av olika transportlösningar som
tillsammans binder ihop hela kommunen.

Aktiviteter
Utveckla ett effektivt kommunikationsnät för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
I planer och projekt ska prioritering mellan trafikslag motiveras.
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10. Mål - Mobilitet

FOKUSOMRÅDE 2
Cykelstaden utvecklas utifrån nuvarande och framtida behov
Alingsås småskalighet och korta avstånd ger god potential att fortsätta utveklas som cykelstad där cykeln är
ett attraktivt alternativ till bilen, en del av kollektivtrafikeresan liksom ett sätt att uppleva kommunens rika
utbud av handel, vacker natur och sjöar.

Aktiviteter
•

Bygg sammanhängande cykelnät och tydliga stråk med hög standard.

•

Bygg cykelparkeringar av hög kvalitet.

•

Arbeta för att bli en av Sveriges tre bästa cykelkommuner.

FOKUSOMRÅDE 3
Vi har god tillgänglighet till hållplatser och större knutpunkter
Alingsås invånare ska enkelt kunna ta del av arbete, kultur och aktiviteter i hela kommunen och resten av
Göteborgsregionen.

Aktiviteter
•

Säkerställ att planering och utveckling av kommunikationsnätet för gång och cykel hänger samman med
hur kollektivtrafiken utvecklas.

•

Ta fram en plan för kollektivtrafiken utifrån kommunens ansvar avseende prioriterade stråk samt kvalitet
och avstånd till hållplatser.
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11. Mål - Mobilitet

FOKUSOMRÅDE 4

Vi binder ihop orterna för alla trafikslag
Alingsås ska vara en sammanhängande stad med levande orter och landsbygd där det är enkelt att ta sig
mellan och inom orterna på ett hållbart sätt.

Aktiviteter
•

Kollektivtrafik och cykelbanor mellan våra orter ska förbättras och samåkningsparkeringar anordnas.

•

Ta fram en plan för cykeltrafik som beskriver prioriterade stråk, standarder och kvaliteter.
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12. Mål - Utveckling

Mål - Utveckling

Vi är nytänkande och utvecklar Alingsås tillsammans
FOKUSOMRÅDE 1
Näringsliv och invånare bidrar i planering och utveckling
Vi tror att samarbete och delaktighet är nyckeln till framgång och ser därför gärna att näringsliv och
invånare bidrar i planering och utveckling av Alingsås.
I samverkan planeras och effektiviseras näringslivets och kommunens transporter utifrån stadens
förutsättningar.

Aktiviteter
•

Kommunicera strategin och skapa engagemang och delaktighet.

•

Utveckla former för samverkan i tidiga skeden.

•

Tydliggöra näringslivet och kommunens behov av transporter.
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13. Mål - Utveckling

FOKUSOMRÅDE 2
Vi vågar prova nytt för att nå en hållbar utveckling
Vår vision är att växa på ett hållbart sätt. För att lyckas krävs mod att prova nytt och att lära av goda
exempel från vår omvärld.

Aktiviteter
•

Bevaka vår omvärld och lära av andra.

•

Använd tillfälliga åtgärder för att testa nya idéer.
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Bidragsansökan fiber Ömmern-Östra Nedsjöns
fiber ekonomiska förening
15
2019.394 KS
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-12-04

§ 217 2019.394 KS

Bidragsansökan fiber - Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska
förening
Ärendebeskrivning
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening (ÖÖNF) har inkommit med tre skrivelser
med begäran om att Alingsås kommun ska söka regionalt bredbandsstöd. Begäran avser
fibersträckorna Hulabäck – Ödenäs, Lygnared - Stora Lygnö samt Ödenäs - Lövhult.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2019, § 142 att hänskjuta ärendet till
budgetberedningen.
Budgetberedningen har behandlat ärendet och kommunfullmäktige fastställde budget 20202022 den 27:e november 2019 §XXX. Inga medel har avsatts för den kommunal
medfinansiering som krävs för regionalt bredbandsstöd.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 november lämnat följande yttrande:
Regionalt bredbandsstöd från Västra Götalandsregionen (VGR) finns för att finansiera
byggnation av stamledningar mellan befintliga punkter där det finns bredband och nya
anslutningspunkter där fiberföreningar kan ansluta sina lokala nät. Byggnation kan endast
ske till i förväg av VGR definierade bristpunkter. I Alingsås kommuns bredbandsstrategi
framgår att kommunen har en samordnande roll när det gäller fiberoch bredbandsutbyggnad men inte själv är operativ aktör. Bredbandsstrategin uppdrar till
Alingsås Energi att bygga bredband på marknadsmässiga villkor för att nå de strategiska
bredbandsmålen. Alingsås Energi har uppdraget att om så är möjligt söka samverkan med
andra bredbandsaktörer.
Förvaltningen föreslår att frågan kring bredbandsutbyggnad i det aktuella området ska
omhändertas av Alingsås Energi. Ett eventuellt regionalt bredbandsstöd från Västra
Götalandsregionen som kräver 50% kommunal medfinansiering utgår enligt regelverket till
den aktör som kommunen upphandlar varpå ett ekonomiskt bidrag till föreningen inte är
aktuellt och detta ärende inte är att betrakta som en bidragsansökan till Alingsås kommun.
I kommunfullmäktiges budget 2020-2022 har inte pengar avsatts för kommunal
medfinansiering av ett regionalt bredbandsstöd.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Begäran från Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening om att Alingsås kommun
ska ansöka om regionalt bredbandsstöd för fibersträckorna Hulabäck – Ödenäs, Lygnared Stora Lygnö samt Ödenäs – Lövhult avslås.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-29
Göran Westerlund

Kommunstyrelsen

2019.394 KS

Begäran om regionalt bredbandstöd från Ömmern-Östra
Nedsjöns fiber ekonomiska förening
Ärendebeskrivning

Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening (ÖÖNF) har inkommit med tre
skrivelser med begäran om att Alingsås kommun ska söka regionalt bredbandsstöd.
Begäran avser fibersträckorna Hulabäck – Ödenäs, Lygnared - Stora Lygnö samt
Ödenäs - Lövhult.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 19 augusti 2019, § 142 och beslutade att
hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Budgetberedningen har behandlat ärendet och kommunfullmäktige fastställde budget
2020-2022 den 27:e november 2019 §XXX. Inga medel har avsatts för den
kommunal medfinanisering som krävs för regionalt bredbandsstöd.
Förvaltningens yttrande
Regionalt bredbandsstöd från Västra Götalandsregionen finns för att finansiera
byggnation av stamledningar mellan befintliga punkter där det finns bredband och
nya anslutningspunkter där fiberföreningar kan ansluta sina lokala nät. Byggnation
kan endast ske till i förväg av VGR definierade bristpunkter. I Alingsås kommuns
bredbandsstrategi framgår att kommunen har en samordnande roll när det gäller
fiber- och bredbandsutbyggnad men inte själv är operativ aktör. Bredbandsstrategin
uppdrar till Alingsås Energi att bygga bredband på marknadsmässiga villkor för att nå
de strategiska bredbandsmålen. Alingsås Energi har uppdraget att om så är möjligt
söka samverkan med andra bredbandsaktörer. Förvaltningen föreslår att frågan kring
bredbandsutbyggnad i det aktuella området ska omhändertas av Alingsås Energi. Ett
eventuellt regionalt bredbandsstöd från Västra Götalandsregionen som kräver 50%
kommunal medfinansiering utgår enligt regelverket till den aktör som kommunen
upphandlar varpå ett ekonomiskt bidrag till föreningen inte är aktuellt och detta
ärende inte är att betrakta som en bidragsansökan till Alingsås kommun.
I kommunfullmäktiges budget 2020-2022 har inte pengar avsatts för kommunal
medfinansiering av ett regionalt bredbandsstöd.

Ekonomisk bedömning

I kommunfullmäktiges budget 2020-2022 har inte pengar avsatts de kostnader som
uppstår vid ett regionalt bredbandsstöd.

Sida 199 av 203

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Begäran från Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening
om att Alingsås kommun ska ansöka om regionalt bredbandsstöd för fibersträckorna
Hulabäck – Ödenäs, Lygnared - Stora Lygnö samt Ödenäs – Lövhult avslås.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Maria Standar
Kommundirektör

Göran Westerlund
Digitaliseringsansvarig
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-08-19

§ 142 2019.394 KS

Bidragsansökan fiber - Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska
förening
Ärendebeskrivning
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening (ÖÖNF) har inkommit med tre skrivelser
med begäran om regionalt bredbandsstöd. Den 1:a november 2018 inkom skrivelse
avseende stöd för en fiberförbindelse mellan Hulabäcken och Ödenäs telestationer. Den
16:e maj 2019 inkom skrivelser avseende fiberförbindelse mellan Lygnared och Stora Lyngö
samt fiberförbindelse sträckan mellan Ödenäs och Lövhult.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Regionalt bredbandsstöd från Västra Götalandsregionen finns för att finansiera byggnation
av stamledningar mellan befintliga punkter där det finns bredband och nya
anslutningspunkter där fiberföreningar kan ansluta sina lokala nät. Byggnation kan endast
ske till i förväg av VGR definierade bristpunkter. VGR:s bredbandsstöd har därutöver
följande villkor:
Kommunen måste söka stödet.
Kommunen ska ha en antagen bredbandstrategi. Vilket uppfylles genom att
bredbandstrategin för Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige den 26:e november
2018,§ 220.
Bidrag kan endast erhållas för stamnätsförbindelse.
Bidrag utgår från VGR för 50% av kostnaden. Medfinansiering krävs av kommunen på
resterade 50%.
Kommunen måste upphandla och teckna avtal med en nätägare som bygger, äger och
sköter drift/underhåll. Anbudsgivaren ska bygga, äga och driva ett passivt nät. I detta ingår
projektering, kanalisation, fiber, brunnar, och nodhus. Anbudsgivaren kan välja att även
etablera ett aktivt nät.
Kommunen ska även svara för uppföljning av avtalets villkor gentemot upphandlad nätägare.
Avtalet ska ha en avtalstid om minst sju år.
Vid bristande uppfyllelse av villkoren kan kommunen via avtalet vidta åtgärder för att komma
till rätta med eventuella brister. Fiberstrukturen måste vara öppen och tillgänglig för
marknadens tjänsteleverantörer till marknadsmässiga villkor.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-08-19

KS § 142, forts
Om kommunstyrelsen beslutar att ansöka regionalt bredbandsstöd ska ansökan skickas till
VGR. Om VGR beslutar att godkänna kommunens ansökan så reserveras stödbelopp hos
VGR. Därefter upphandlar kommunen en bredbandsoperatör och skriver avtal. När
utbyggnad är genomförd ansvarar kommunen för besiktning och slutredovisning till VGR.
Efter att VGR mottagit slutredovisning fattar VGR slutgiltigt beslut om medel ska betalas ut.
Därefter betalar kommunen ut sin del.
VGR har bedömt att samtliga sträckor fiberföreningen söker stöd för utgör bristområden och
omfattas av VGR:s bredbandstöd.
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till att bevilja Ömmern-Östra Nedsjöns fiber
ekonomiska förening regionalt bredbandsstöd. Alingsås kommun antog den 12 december
2018, § 227, Alingsås kommuns bredbandsstrategi. Strategin innehåller kommunens mål och
ambitioner med bredband i kommunen, däribland finns målet ”Alla hushåll och företag i
Alingsås kommun bör senast 2020 erbjudas möjlighet att ansluta sig till bredband om minst
100 Mbit/s”. Kommunledningskontoret bedömer att ärendet ligger helt i linje med antagen
bredbandstrategi och kommunens målsättningar och ambitioner i bredbandsfrågan.
Nedan följer kort information om respektive sträcka:
En fiberförbindelse mellan Hulabäcken – Ödenäs kan koppla upp 700 personer.
Telestationen är ansluten via en radiolänk och hushållen via koppar med begränsad
överföringskapacitet. En fiberanslutning av telestationen i Ödenäs skapar förutom möjligheter
för hushåll och företag i området också möjlighet att ansluta F-6 verksamheten vid Ödenäs
skola med fullvärdig bredbandskoppling.
En fiberförbindelse mellan Lygnared och Stora Lyngö kan koppla upp 29 hushåll. Området
saknar idag fiberinfrastruktur.
En fiberanslutning mellan Ödenäs och Lövhult kan koppla upp 108 hushåll. Området saknar
idag fiberinfrastruktur.
Vid eventuell prioritering bedömer kommunledningskontoret att sträckan Hulabäcken –
Ödenäs bör komma i första hand.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 augusti 2019, § 130.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet hänskjuts till budgetberedningen inför flerårsstrategi 2020 – 2022.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-08-19

KS § 142, forts
Jäv
Boris Jernskiegg (SD) och Eva-Lotta Pamp (M) deltar inte i handläggning och beslut på
grund av jäv.
Expedieras till
Flerårsstrategi 2020 - 2022, Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening
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