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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

§ 113 2020.233 KS

Förändring av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun ansvarar för att anordna färdtjänst. Den egenavgift som resenärer betalar
för färdtjänstresor baseras på Västtrafiks kollektivtrafiktaxa (baspris). Med anledning av den
nya zonindelningen i regionen upphör Västtrafiks beräkning av kollektivtrafiktaxan, vilket
innebär att kommunen ska besluta om egenavgifter. Vård- och omsorgsnämnden beslutade
den 12 maj 2020, § 32, att föreslå kommunfullmäktige att behålla nuvarande egenavgifter
med tillägg av en årlig indexuppräkning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 juni 2020 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som erbjuds av
kommunen. Nuvarande egenavgifter baseras på Västtrafiks kollektivtrafiktaxa (baspris) med
ett påslag om 50 procent. Med anledning av Västtrafiks nya zonstruktur som träder i kraft
november 2020 upphör Västtrafik med beräkningen av kollektivtrafiktaxan. Mot denna
bakgrund ska kommunen besluta om egenavgifterna för färdtjänstresor.
En arbetsgrupp (Framtidsgruppen) har tillsatts med handläggare från kommuner i regionen
samt representanter från Västtrafik. Arbetet har bland annat syftat till att enas om en ny
avgiftsmodell. Till vård- och omsorgsnämnden har två förslag presenterats. Det ena förslaget
är framtaget av arbetsgruppen och det andra förslaget baseras på kommunens befintliga
egenavgifter. Med de två förslagen följer olika effekter som beror på förslagens konstruktion,
vart resenären bor samt resmönster.
Förslag ett är en avståndsbaserad egenavgift som har tagits fram av Framtidsgruppen. Vårdoch omsorgsförvaltningen har tagit fram ett underlag med en beskrivning av avgiftsstrukturen
och en jämförelse mellan de två förslagen baserat på olika resealternativ. Förslaget består
av en startavgift om 50 kronor inom 0-10 km. Vidare tillkommer 3 kronor per kilometer för
den del som överstiger kilometerspannet för startavgiften. Kommunen kan besluta om
procentuellt påslag eller avdrag för både startavgiften och kilometeravgiften. För resor inom
kommunen kan förslag ett leda till både högre och lägre avgifter, beroende på avstånd. Som
exempel blir avgiften högre för en resa mellan Sollebrunn och centrum eftersom den ökar
från 78 kronor med befintlig avgiftsstruktur till 104 kronor med Framtidsgruppens förslag.
Underlaget visar att avgiften även kan bli lägre för längre resor utanför kommunen. Eftersom
egenavgiften för resor utanför kommunen kan bli lägre med förslaget ser vård- och
omsorgsförvaltningen att lägre avgifter för längre resor kan öka kommunens kostnad till
Västtrafik som utförare.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

AU § 113, forts
Förslag två är kommunens befintliga egenavgift för färdtjänst som redovisas i bilaga till
ärendet. För resor inom kommunen är förslag två mer enhetlig för resenärer eftersom det
baseras på resor inom Alingsås tätort eller Alingsås övrigt. Egenavgiften baseras på
kontantpris för en enkelbiljett inom respektive zon med ett påslag om 50 procent. Förslaget
innebär att egenavgifterna kan räknas upp varje år med en indexkorg bestående av fyra
viktade index som beskrivs i bilaga till ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att
nuvarande egenavgifter behålls och årligen justeras med en uppräkning genom indexkorgen,
vilket är i linje med vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut.
Med anledning av den nya zonstrukturen har Göteborgsregionen (GR) behandlat frågan
genom det Delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). DKR har gett Göteborgsregionens
kollektivtrafiknätverk i uppdrag att ta fram en nulägesbild av reseområde, antal resor, taxa
och servicenivåer samt att utifrån nulägesbilden utreda förutsättningarna för en ökad
harmonisering av färdtjänst i Göteborgsregionen. Kommunledningskontoret har varit i kontakt
med GR och informerats om att arbetet påbörjas under året.
Arbetsutskottet beslutade den 12 augusti 2020, § 100 att låta ärendet utgå.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Förslag om att behålla nuvarande egenavgifter för färdtjänst godkänns.
2. Vård- och omsorgsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja
egenavgifterna enligt den indexkorg som framgår av nämndens beslut.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida52av
av172
2

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-06-30
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2020.233 KS

Förändring av egenavgifter vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun ansvarar för att anordna färdtjänst. Den egenavgift som resenärer betalar
för färdtjänstresor baseras på Västtrafiks kollektivtrafiktaxa (baspris). Med anledning av den
nya zonindelningen i regionen upphör Västtrafiks beräkning av kollektivtrafiktaxan, vilket
innebär att kommunen ska besluta om egenavgifter. Vård- och omsorgsnämnden beslutade
den 12 maj 2020, § 32, att föreslå kommunfullmäktige att behålla nuvarande egenavgifter
med tillägg av en årlig indexuppräkning.
Förvaltningens yttrande
Alingsås kommun beslutar om de egenavgifter som tas ut för den färdtjänst som erbjuds av
kommunen. Nuvarande egenavgifter baseras på Västtrafiks kollektivtrafiktaxa (baspris) med
ett påslag om 50 procent. Med anledning av Västtrafiks nya zonstruktur som träder i kraft
november 2020 upphör Västtrafik med beräkningen av kollektivtrafiktaxan. Mot denna
bakgrund ska kommunen besluta om egenavgifterna för färdtjänstresor.
En arbetsgrupp (Framtidsgruppen) har tillsatts med handläggare från kommuner i regionen
samt representanter från Västtrafik. Arbetet har bland annat syftat till att enas om en ny
avgiftsmodell. Till vård- och omsorgsnämnden har två förslag presenterats. Det ena förslaget
är framtaget av arbetsgruppen och det andra förslaget baseras på kommunens befintliga
egenavgifter. Med de två förslagen följer olika effekter som beror på förslagens konstruktion,
vart resenären bor samt resmönster.
Förslag ett är en avståndsbaserad egenavgift som har tagits fram av Framtidsgruppen. Vårdoch omsorgsförvaltningen har tagit fram ett underlag med en beskrivning av avgiftsstrukturen
och en jämförelse mellan de två förslagen baserat på olika resealternativ. Förslaget består
av en startavgift om 50 kronor inom 0-10 km. Vidare tillkommer 3 kronor per kilometer för
den del som överstiger kilometerspannet för startavgiften. Kommunen kan besluta om
procentuellt påslag eller avdrag för både startavgiften och kilometeravgiften. För resor inom
kommunen kan förslag ett leda till både högre och lägre avgifter, beroende på avstånd. Som
exempel blir avgiften högre för en resa mellan Sollebrunn och centrum eftersom den ökar
från 78 kronor med befintlig avgiftsstruktur till 104 kronor med Framtidsgruppens förslag.
Underlaget visar att avgiften även kan bli lägre för längre resor utanför kommunen. Eftersom
egenavgiften för resor utanför kommunen kan bli lägre med förslaget ser vård- och
omsorgsförvaltningen att lägre avgifter för längre resor kan öka kommunens kostnad till
Västtrafik som utförare.
Förslag två är kommunens befintliga egenavgift för färdtjänst som redovisas i bilaga till
ärendet. För resor inom kommunen är förslag två mer enhetlig för resenärer eftersom det
baseras på resor inom Alingsås tätort eller Alingsås övrigt. Egenavgiften baseras på
kontantpris för en enkelbiljett inom respektive zon med ett påslag om 50 procent. Förslaget
innebär att egenavgifterna kan räknas upp varje år med en indexkorg bestående av fyra
viktade index som beskrivs i bilaga till ärendet. Kommunledningskontoret föreslår att
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nuvarande egenavgifter behålls och årligen justeras med en uppräkning genom indexkorgen,
vilket är i linje med vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut.
Med anledning av den nya zonstrukturen har Göteborgsregionen (GR) behandlat frågan
genom det Delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). DKR har gett Göteborgsregionens
kollektivtrafiknätverk i uppdrag att ta fram en nulägesbild av reseområde, antal resor, taxa
och servicenivåer samt att utifrån nulägesbilden utreda förutsättningarna för en ökad
harmonisering av färdtjänst i Göteborgsregionen. Kommunledningskontoret har varit i kontakt
med GR och informerats om att arbetet påbörjas under året.
Ekonomisk bedömning
Med befintlig avgiftsmodell (förslag två) följer ingen påverkan utöver den årliga
indexuppräkningen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag om att behålla nuvarande egenavgifter för färdtjänst godkänns.
Vård- och omsorgsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta om att höja
egenavgifterna enligt den indexkorg som framgår av nämndens beslut.

Beslutet ska skickas till
VON

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-06-30
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Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2020-05-12

§ 32 2020.150 VON

Egenavgift vid färdtjänstresor
Ärendebeskrivning
Kommunens uppdrag
Kommunens uppdrag framgår av Lag (1997:736) om färdtjänst.
3 § Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet
anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan
kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan
andra kommuner.
Den kostnad resenären betalar för sina färdtjänstresor kallas egenavgift. Egenavgiften vid
färdtjänstresa grundar sig på Västtrafik AB:s kollektivtrafiktaxa (baspris) med ett påslag om
50 procent. I dag är egenavgiften 55 kr i Alingsås tätort och 78 kr i Alingsås övrigt.
Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har beslutat om att inrätta tre zoner i den
allmänna kollektivtrafiken med start November 2020. Beräkningen av baspris kommer i och
med ändringen till tre zoner att försvinna. I Västra Götalandsregionen finns idag 49 zoner.
Inom färdtjänsten är varje kommun en avgiftszon och varje kommun fattar beslut om egna
färdtjänstavgifter. Färdtjänstlagens grund är att tillhandahålla resor inom den egna
kommunen.
Om Alingsås kommun fortsätter att följa Kollektivtrafiknämndens beslut om att införa tre
zoner innebär det att en färdtjänstresa på fem kilometer och som passerar två zoner blir
dyrare än en resa på 120 kilometer som inte passerar någon zongräns. För kommunen kan
det innebära en ökad kostnad till följd av att resenären väljer långa resor framför korta resor.
Kommunen kommer då att få högre transportkostnad till Västtrafik och mindre intäkt av
egenavgifter till kommunen.
Beredning
För att arbeta för en samordning av färdtjänstavgifter mellan kommunerna har en
arbetsgrupp tillsatts, Framtidsgruppen. Den består av handläggare från olika kommuner i
regionen samt representanter från Västtrafik. Framtidsgruppens syfte och mål har bland
annat varit att enas om ny avgiftsmodell samt beskriva konsekvenser hur förändringen av
egenavgifter kommer att fungera i och med Västtrafiks övergång till tre zoner november
2020.
Kommunen beslutar vilken avgift som ska tas ut av resenären vid färdtjänstresa, en så kallad
egenavgift. Inom den allmänna kollektivtrafiken är Göteborg navet då det är samlingspunkt
för Västra Götalandsregionen. Varje kommun är ansvarig för att tillhandahålla färdtjänst för
sina invånare. Två förslag på avgiftsmodell är framtagna och beroende på vilken modell
kommunen väljer kommer kostnaden både för kommunen och resenären att skilja sig åt
beroende på vart resenären bor och vilket resmönster resenären har. Kollektivtrafiknämnden
har inte i sitt beslut tagit hänsyn till detta vid beräkning av färdtjänstresor.
Förslag
Utdragsbestyrkande
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Vård- och
omsorgsnämnden
Protokoll
2020-05-12

Förslag ett:
Framtidsgruppens förslag är att införa avståndsbaserade egenavgifter (se bilaga 1).
Förslaget kan innebära att längre resor blir billigare än tidigare och korta resor i vissa fall blir
dyrare. Resenärer som bor i utkanten av kommunen till exempel Sollebrunn (se bilaga 1)
vars egenavgift i befintlig mall är 78 kr, gällande resor in till Alingsås centrum. Enligt förslag
kommer samma resa kosta 104 kr. Framtidsgruppens förslag främjar längre resor istället för
korta resor, vilket inte gynnar kommunens ekonomi och miljö.
Förslag två:
Nuvarande system för egenavgiftsberäkningen (se bilaga 2) innebär att resor inom
kommunen främjas. Egenavgiften blir högre då man reser utanför kommungränsen.
Förvaltningen ska värna om kommunens invånare och kommunens lokala serviceutbud samt
om vår miljö genom att inte uppmuntra längre resor. Nuvarande avgiftssystem innebär att
egenavgift baseras på kontantpris för en enkelbiljett inom respektive zon, plus påslag med
50 procent. Avgiften räknas upp med index årligen. Eftersom egenavgiften består av olika
delar föreslår förvaltningen en uppräkning enligt nedan. Uppräkningsmodellen har tidigare
använts av Västtrafik.
Andel
Indextyp
%
LCI Labour Cost Index för arbetare (preliminärt),
privat sektor (LCI arb) efter näringsgren SNI 2007,
Personal
B-S samtliga branscher exkl. jordbruk,
60%
förvärvsarbete i hushåll, internationella
organisationer
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), efter
Fordon
produktgrupp SPIN 2007, 29-30 exkl. 29.31, 30.1 & 15%
30.4 Transportmedel utom fartyg och båtar
PPI, Prisindex i producent- och importled, Prisindex
Drivmedel
15%
för dieselolja
Konsumentprisindex KPI
10%

Beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige att behålla nuvarande
egenavgifter enligt förslag två (se bilaga 2) med uppräkning årligen enligt index enligt
ovanstående tabell.
Expedieras till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Kostnad för färdtjänstresan from 2019-01-06, enkelresa i Alingsås
Alingsås tätort

Vuxen

Nattaxa

Ungdom

Nattaxa

55 kronor

85 kronor

41 kronor

71 kronor

108 kronor

58 kronor

88 kronor

Alingsås övrigt 78 kronor

Kostnad för färdtjänstresan from 2019-01-06, enkelresa övriga kommuner
(resa från samt till Alingsås) med reservation för ev. ändringar
Kommun

Pris

Nattaxa

Ale

133 kronor

163 kronor

Bengtsfors

297 kronor

327 kronor

Bollebygd

133 kronor

163 kronor

Borås

187 kronor

217 kronor

Dals Ed

297 kronor

327 kronor

Essunga

133 kronor

163 kronor

Falköping

242 kronor

272 kronor

Färgelanda

242 kronor

272 kronor

Grästorp

187 kronor

217 kronor

Gullspång

373 kronor

403 kronor

Göteborg

187 kronor

217 kronor

Götene

297 kronor

327 kronor

Herrljunga

187 kronor

217 kronor

Hjo

351 kronor

381 kronor

Härryda

187 kronor

217 kronor

Karlsborg

373 kronor

403 kronor

Kungsbacka

242 kronor

272 kronor

Kungälv

187 kronor

217 kronor

Lerum

133 kronor

163 kronor

Lidköping

242 kronor

272 kronor

Lilla Edet

187 kronor

217 kronor

Lysekil

297 kronor

327 kronor

Mariestad

351 kronor

381 kronor

Mark

187 kronor

217 kronor

Mellerud

242 kronor

272 kronor

Munkedal

297 kronor

327 kronor

Mölndal

242 kronor

272 kronor

Orust

297 kronor

327 kronor

Partille

187 kronor

217 kronor
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Kommun

Pris

Nattaxa

Skara

242 kronor

272 kronor

Skövde

297 kronor

327 kronor

Sotenäs

351 kronor

381 kronor

Stenungsund

242 kronor

272 kronor

Strömstad

351 kronor

403 kronor

Svenljunga

242 kronor

272 kronor

Tanum

351 kronor

381 kronor

Tibro

351 kronor

381 kronor

Tidaholm

297 kronor

327 kronor

Tjörn

242 kronor

272 kronor

Tranemo

242 kronor

272 kronor

Trollhättan

133 kronor

163 kronor

Töreboda

351 kronor

381 kronor

Uddevalla

242 kronor

272 kronor

Ulricehamn

242 kronor

272 kronor

Vara

187 kronor

217 kronor

Vårgårda

133 kronor

163 kronor

Vänersborg

187 kronor

217 kronor

Åmål

297 kronor

327 kronor

Öckerö

242 kronor

272 kronor

Beställningscentralen telefon 020-91 90 90 kan ge vidare upplysning om taxa för
barn/ungdom samt nattaxa vid resa till övriga kommuner.

2015-02-01 L. Carlson
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Bilaga 1
Framtidsgruppens förslag
Startavgift 0-10 km: 50 kr
Avgift per kilometer(>=11km): 3 kr
Kommunen kan besluta om procentuellt påslag/avdrag för startavgiften respektive
kilometeravgiften. Förändring av startavgifterna (50 kr respektive 3 kr) görs med den
genomsnittliga förändringen av biljettpriserna för allmän kollektivtrafik.
Jämförelse av egenavgifter för de vanligaste resorna.
Inom kommunen
Resa

Avstånd

Förslag

Befintlig

Centrum-Långared

18km

74kr

78kr

Centrum-Ödenäs

17km

71kr

78kr

Centrum-Sollebrunn

28km

104kr

78kr

Centrum-Ingared C

12km

56kr

78kr

Centrum-Göteborg C

50km

170kr

187kr

Centrum-Vårgårda C

22km

86kr

133kr

Centrum-Lerum C

27km

101kr

133kr

Centrum-Borås C

39km

137kr

187kr

Utanför kommunen
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handläggning av
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

§ 114 2019.799 KS

Komplettering av taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och
grävtillstånd vid utnyttjande av kommunal gatumiljö
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 maj 2020, § 56, taxa för upplåtelse av offentlig plats samt
taxa för handläggning av trafikanordningsplatser och grävtillstånd. Beslutet att anta taxan
innebar bland annat att punkt D1 och D2 skulle lyftas ur taxa för upplåtelse av offentlig plats
och hanteras tillsammans med ny taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och
grävtillstånd. I beslutsunderlaget av taxa för handläggning av trafikanordningsplatser och
grävtillstånd saknades punkt D2; avstängningar.
Kommunfullmäktige behöver därmed anta rätt version av taxa för handläggning av
trafikanordningsplaner och grävtillstånd vid utnyttjande av kommunal gatumiljö.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 augusti 2020 lämnat yttrande samt förslag till
beslut.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet utgår, listas till kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2020.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-13
Jennie Andersson
0322-61 67 45
2019.799 KS

Kommunstyrelsen

Komplettering av antagen taxa för handläggning av
trafikanordningsplatser och grävtillstånd vid utnyttjande av
kommunal gatumiljö
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 maj 2020, § 56, taxa för upplåtelse av offentlig plats samt
taxa för handläggning av trafikanordningsplatser och grävtillstånd. Beslutet att anta taxan
innebar bland annat att punkt D1 och D2 skulle lyftas ur taxa för upplåtelse av offentlig plats
och hanteras tillsammans med ny taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och
grävtillstånd. I beslutsunderlaget av taxa för handläggning av trafikanordningsplatser och
grävtillstånd saknades punkt D2; avstängningar.
Kommunfullmäktige behöver därmed anta rätt version av taxa för handläggning av
trafikanordningsplaner och grävtillstånd vid utnyttjande av kommunal gatumiljö.
Ekonomisk bedömning
Kompletteringen innebär inga nya ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och grävtillstånd vid utnyttjande av
kommunal gatumiljö antas.

Beslutet ska skickas till
SBN

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Jennie Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-08-14
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Taxa för handläggning av trafikanordningsplaner och grävtillstånd
i Alingsås kommun vid utnyttjande av kommunal gatumiljö
(Redaktionell ändring av rubrik 2020-04-23, tillägg av texten "vid
utnyttjande av kommunal gatumiljö").
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Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller för handläggning av trafikanordningsplaner och grävtillstånd.
Kommunen har rätt att ta ut avgift för prövning av schakttillstånd och prövning av
trafikanordningsplaner för arbete på offentlig gatumark och annan offentlig plats.
Den som har fått tillstånd, nämns nedan som utföraren eller entreprenören, att
utföra ett arbete på offentlig gatumark och annan offentlig plats är skyldig att följa
nedanstående regler. Intentionen med bestämmelserna är att arbeten som utförs
på offentlig gatumark och annan offentlig plats ska planeras väl, genomföras på ett
säkert sätt under kortaste möjliga tid med minsta möjliga påverkan och inte
medföra kommunen kostnader. Som stöd i detta gör Alingsås kommun kontroller
av arbeten på offentlig gatu- och platsmark.
-

Utföraren ska hålla området i välordnat skick.

-

Gång-, cykel- och körbanor och annan offentlig plats i anslutning till
arbetsplatsen och andra närliggande områden ska utan undantag hållas
framkomliga och riskfria.

-

Varje dag ska ovan nämnda platser rengöras från material och skräp som
kan hänföras till pågående arbete efter arbetstidens slut.

-

Om vägmärken har tagits ner under arbetet ska dessa återställas senast
sista dagen då TA-planen gäller, annars kan utföraren debiteras för
kommunens merkostnader för att återställa dem.

-

Snöröjning och halkbekämpning ska skötas av utföraren under tiden för
tillstånd samt genomförande.

-

Om grävtillstånd saknas kan kommunen omedelbart stoppa arbetet och på
utförarens bekostnad utföra de rättelser som krävs.

-

Akuta arbeten, arbeten av sådan karaktär som inte kan planeras, ska
anmälas och tillståndssökas senast nästa arbetsdag. Innan akuta arbeten
inleds ska arbetsområdet spärras av på säkert sätt samt fotodokumenteras.
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-

Om utmärkningen inte överensstämmer med godkänd TA-plan eller om TAplan saknas kan kommunen omedelbart stoppa arbetet och på utförarens
bekostnad utföra de rättelser som krävs.

-

Ansvarig för arbetena, eller av denne utsedd ersättare, ska finnas och vara
nåbar alla dagar dygnet runt och kunna åtgärda eventuella fel omedelbart.

-

I samband med ansökan om grävtillstånd och i samband med ansökan om
godkänd TA-plan ska utföraren fotodokumentera området och delge
kommunen bilderna.

-

Innan arbetena inleds ska utföraren kalla kommunen till förbesiktning.

-

När arbetena är klara och platsen återställd ska utföraren kalla kommunen
till slutbesiktning.

-

Efter att kommunen godkänt arbetena i slutbesiktning inträder garantitid
enligt AB 04. Garantitiden är 5 år för entreprenörens arbete och 2 år för
material och varor (4 § 7). Det innebär att entreprenören ansvarar för fel
som framträder under garantitiden (5 § 5). Efter garantitiden ansvarar
entreprenören endast för väsentligt fel som uppstått på grund av
vårdslöshet (5 § 6).

-

Tillstånd och samråd. Innan arbetena inleds ska utföraren ha inhämtat
tillstånd från samtliga berörda myndigheter. Samråd med ledningsdragande
aktörer och andra verk som har anläggningar som berörs ska göras innan
arbetena startas. Samråd med kollektivtrafik och andra transportörer som
berörs ska göras innan arbetena startas. Samråd med andra aktörer,
exempelvis sådana som bedriver angränsande bygg- och
anläggningsarbeten ska göras innan arbetena startas.
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Avgifterna gäller från 1 mars 2020. Avgifterna justeras varje år mot
konsumentprisindex för oktober månad och avrundas till närmaste övre hundratal
kronor.
Avgifter
Tillstånd

Grävtillstånd, gäller sju dagar
Grävtillstånd, per ny påbörjad sjudagarsperiod
TA-plan, gäller sju dagar. Ej omledning, ej totalavstängning.
TA-plan, per ny påbörjad sjudagarsperiod
TA-plan, gäller sju dagar. Omledning och/eller totalavstängning.
TA-plan, omledning och/eller totalavstängning, per ny påbörjad
sjudagarsperiod
TA-plan, totalavstängning som kräver omledning av trafik,
lågtrafikerad gata i samband med exempelvis evenemang eller
upplag, per dag
TA-plan, totalavstängning som kräver omledning av trafik,
högtrafikerad gata samband med exempelvis evenemang eller
upplag, per dag
Avslag av ansökan om tillstånd

Avgift

5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
20 000 kr

2 000 kr/dag
5 000 kr/dag
1 000 kr

Tillstånd saknas eller är icke tillgängliga, viten

När grävtillstånd saknas
Om godkänt grävtillstånd ej finns tillgängligt på arbetsplatsen
När godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) saknas
Om TA-planer ej finns tillgängliga på arbetsplatsen

20 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
5 000 kr

Särskilda villkor
Om entreprenören inte uppfyller i tillstånd ställda särskilda villkor

5 000 kr/krav

Utmärkning
Om grundläggande vägmärken i godkänd TA-plan saknas, t.ex.
vägmärke A20, X1, X2, X3, C31, C2, C3 eller E11/E13, F25
saknas
När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga

10 000 kr
3 000 kr

Fysisk avstängning
När grundläggande avstängning inte är utförd, inte följer godkänd
TA-plan, eller arbetsområdet är farligt för trafikanter och personal
När enstaka detaljer saknas eller är bristfälliga
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20 000 kr
3 000 kr

Om godkänd TA-plan ej är tillämplig

20 000 kr
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Personal och arbetsområde
Om utmärkningsansvarig inte befinner sig på arbetsområdet eller är nåbar på en fast arbetsplats
Om personalen saknar godkänd utbildning eller visar tydlig
saknad av kompetens
Om personalen saknar varselkläder eller brister i varselklädseln
förekommer

Entreprenadområde

5 000 kr
3 000 kr
10 000 kr/ person

Avgift

Om mark tas i anspråk eller schakt sker utanför
entreprenadområdet

10 000 kr/
kalenderdag samt
åläggs att återställa
ytan enligt
kommunens
bedömning

Framkomlighet för trafikanter
Om det inte går att komma fram och eller det är farligt att ta sig
fram i trafikzonen
Om fordon eller maskiner som används för arbetet, där det klart
framgår av TA-planen att dessa skall rymmas innanför den
fysiska avstängningen, istället vistas i trafikzonen
Trafikanordningsmaterial kvarlämnat efter avslutat arbete
Åsidosättande av bestämmelser
Om utföraren bryter mot inledande bestämmelser. Exempelvis
platsen är inte framkomlig, ren och riskfri, snöröjning och
halkbekämpning brister, bilddokumentation har inte delgetts
kommunen, kallelse till förbesiktning och/eller slutbesiktning har
inte gjorts.
Åsidosättande av garantitid enligt AB 04 i inledande
bestämmelser.
Vid grovt åsidosättande av bestämmelser äger kommunen rätt att
stänga av ansvarig arbetsledare upp till 2 år vad gäller arbete i
eller vid gång-, cykel- och körbanor och annan offentlig plats
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20 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
10 000 kr

30 000 kr

Sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2021
4
2020.261 KS
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

§ 115 2020.261 KS

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fattar beslut för sina
respektive sammanträdesdagar under året. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid
för sina sammanträden.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2020 lämnat följande yttrande:
Enligt styrmodellen för Alingsås ska fullmäktige i november månad varje år fastställa en
flerårsstrategi där budget för de kommande åren ingår.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 217 att införa rambeslut som innebär
att kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni.
Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 3 november, där budgeten ska behandlas,
börjar kl 9.30.
27 januari

8 september

24 februari

29 september

31 mars (årsredovisning)
28 april
26 maj
23 juni

27 oktober (delårsbokslut)
3 november (budget, heldag)
24 november
15 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2022 äger rum onsdagen den 26 januari.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

AU § 115, forts
Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls följande måndagar, kl 14.00:
8 februari
8 mars (årsredovisning)
12 april
10 maj (ramar + KS våruppföljning)
7 juni (våruppföljning)
21 juni

23 augusti
6 september
27 september (delårsbokslut, KS egna)
18 oktober (delårsbokslut och budget)
8 november
29 november
13 december

Första sammanträdet år 2022 äger rum måndagen den 7 februari.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida24
2 av 4
172

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

AU § 115, forts
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls varje onsdag kl 9.00 under
veckorna 3-6, 8-13, 15-25 och veckorna 33-43 och 45-50. Inga sammanträden med KSAU
hålls v 7 sportlovsveckan, v 14 påsklovsveckan samt v 44 höstlovsveckan. Ett sammanträde
per månad viks för ärendeberedning.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas-, kommunala bolagens, och räddningstjänstförbundets
presidier sker tre gånger per år:
-måndagen den 15 februari och tisdagen den 16 februari i samband med årsredovisning
-tisdagen den 18 maj i samband med våruppföljning
(observera, gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-måndagen den 27 september och tisdagen den 28 september, i samband med
delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
Nämndernas/bolagens presidier bjuds in till separata möten med KSAU under året. Avsatta
datum för detta kommer att framgå i separat ärende om tillämpningsanvisningar 2020 inom
ramen för styrmodellen, som behandlas efter kommunfullmäktiges beslut om flerårsstrategi
2021-2023.

Därutöver kan kommunstyrelsens arbetsutskott när som helst, vid behov, kalla en nämnds
eller ett bolags presidium till en träff inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Arbetsutskottets ramberedning sker onsdagen den 14 april och torsdagen den 15 april.
Arbetsutskottets flerårsstrategiberedning sker tisdagen 14 september, onsdagen den 15
september, torsdagen den 16 september och fredagen den 17 september.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

Beslut
AU § 115,forts
Arbetsutskottets beslut:

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2021 godkänns.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2021 godkänns.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:

Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2021 godkänns

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-19
Anci Eyoum
616130
2020.261 KS

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen fattar beslut för sina
respektive sammanträdesdagar under året. Kommunfullmäktige fattar beslut om dag och tid
för sina sammanträden.
Förvaltningens yttrande
Enligt styrmodellen för Alingsås ska fullmäktige i november månad varje år fastställa en
flerårsstrategi där budget för de kommande åren ingår.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2017, § 217 att införa rambeslut som innebär
att kommunstyrelsen ska fastställa ramförslag för Alingsås kommun i juni.
Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 3 november, där budgeten ska behandlas,
börjar kl 9.30.
27 januari
24 februari
31 mars (årsredovisning)
28 april
26 maj
23 juni

8 september
29 september
27 oktober (delårsbokslut)
3 november (budget, heldag)
24 november
15 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2022 äger rum onsdagen den 26 januari.
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Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls följande måndagar, kl 14.00:
8 februari
8 mars (årsredovisning)
12 april
10 maj (ramar + KS våruppföljning)
7 juni (våruppföljning)
21 juni

23 augusti
6 september
27 september (delårsbokslut, KS egna)
18 oktober (delårsbokslut och budget)
8 november
29 november
13 december

Första sammanträdet år 2022 äger rum måndagen den 7 februari.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls varje onsdag kl 9.00
under veckorna 3-6, 8-13, 15-25 och veckorna 33-43 och 45-50. Inga sammanträden
med KSAU hålls v 7 sportlovsveckan, v 14 påsklovsveckan samt v 44 höstlovsveckan.
Ett sammanträde per månad viks för ärendeberedning.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas-, kommunala bolagens, och räddningstjänstförbundets
presidier sker tre gånger per år:
-måndagen den 15 februari och tisdagen den 16 februari i samband med årsredovisning
-tisdagen den 18 maj i samband med våruppföljning
(observera, gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-måndagen den 27 september och tisdagen den 28 september,
i samband med delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
Nämndernas/bolagens presidier bjuds in till separata möten med KSAU under året. Avsatta
datum för detta kommer att framgå i separat ärende om tillämpningsanvisningar 2020 inom
ramen för styrmodellen, som behandlas efter kommunfullmäktiges beslut om flerårsstrategi
2021-2023.
Därutöver kan kommunstyrelsens arbetsutskott när som helst, vid behov, kalla en nämnds
eller ett bolags presidium till en träff inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Arbetsutskottets ramberedning sker onsdagen den 14 april och torsdagen den 15 april.
Arbetsutskottets flerårsstrategiberedning sker tisdagen 14 september,
onsdagen den 15 september, torsdagen den 16 september och fredagen den 17 september.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott för
år 2021 godkänns.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2021 godkänns.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2021 godkänns

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, bolag och räddningstjänstförbundet

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anci Eyoum
Kommunsekreterare

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-08-19

Sida 29 av 172

Policy för inköp och
upphandling
5
2020.305 KS
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Policy för inköp och
upphandling
Antagen av kommunfullmäktige den datum månad år, §
Ändrad efter KSAU 2020-08-26
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1. Syfte
Syftet med denna policy är att fastställa gemensamma värderingar och grundprinciper för inköp och
upphandling av varor, tjänster och entreprenader inom Alingsås kommunkoncern.

2. Omfattning
Denna policy gäller vid samtliga inköp och upphandlingar, även direktupphandlingar, inom Alingsås
kommunkoncern. Det innebär att policyn gäller för alla anställda och förtroendevalda i Alingsås
kommuns nämnder, förvaltningar, bolag och förbund. Policyn kompletteras med kommunstyrelsens vid
var tid gällande riktlinjer för inköp och upphandling.

3. Ansvarsfördelning
Respektive nämnd, bolag och förbund ansvarar för att alla inköp och upphandlingar genomförs i
enlighet med gällande lagstiftning, denna policy med tillhörande riktlinjer samt Alingsås
kommunkoncerns övriga styrdokument.
Kommunstyrelsen har ett huvudansvar för det strategiska upphandlingsarbetet och för samordning av
inköp och upphandlingar inom Alingsås kommunkoncern. Kommunstyrelsen ska leda utvecklingen inom
upphandlingsområdet samt informera och vägleda så att lagstiftning och styrdokument efterlevs vid
inköp och upphandlingar.

4. Samordnade upphandlingar
Alingsås kommun, respektive bolag och förbund är var för sig egna upphandlande myndigheter.
Upphandlande myndigheter inom Alingsås kommunkoncern ska ta tillvara de samordningsvinster som
kan dras av gemensamma avtal och ramavtal. Gemensamma avtal och ramavtal ska upprättas för
varor, tjänster och entreprenader inom alla områden där så är möjligt och lämpligt.
Upphandlande myndigheter inom Alingsås kommunkoncern bör, där tydlig samordningsnytta finns,
samordna upphandlingar med andra kommuner, regioner, statliga myndigheter, organisationer och
inköpscentraler.

5. Förhållningssätt
5.1 Grundprinciper
De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper som har sin grund i EU-rätten.
Upphandlande myndigheter inom Alingsås kommunkoncern ska förhålla sig till dessa principer vid
samtliga inköp och upphandlingar.

5.1.1 Principen om likabehandling
Likabehandlingsprincipen innebär att leverantörer i lika situationer ska behandlas lika, exempelvis att
alla leverantörer ska få samma information vid samma tillfälle eller att inte acceptera ett anbud som
lämnats in för sent. Principen innebär också att leverantörer i olika situationer ska behandlas olika.
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5.1.2 Principen om icke-diskriminering
Icke-diskrimineringsprincipen innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer på grund av
nationalitet, exempelvis genom att ställa krav som bara svenska leverantörer känner till eller kan klara
av att uppfylla eller att lokala leverantörer ges företräde.

5.1.3 Principen om öppenhet (transparensprincipen)
Transparensprincipen innebär att den upphandlande myndigheten ska agera på ett öppet sätt,
exempelvis genom att inte hemlighålla uppgifter i onödan och att upphandlingsdokumenten ska vara
förutsebara, det vill säga klart och tydligt formulerade.

5.1.4 Principen om ömsesidigt erkännande
Principen om ömsesidigt erkännande innebär att bevis, så som intyg och certifikat, som har utfärdats av
en medlemsstats behöriga myndigheter också ska gälla i övriga EU- och EES-länder.

5.1.5 Proportionalitetsprincipen
Proportionalitetsprincipen innebär att kraven som ställs i upphandlingen ska vara rimliga i förhållande till
det som ska upphandlas samt vara nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Om det finns
flera alternativ bör det alternativ som är minst belastande för leverantörerna väljas.

5.2 Affärsmässighet
Upphandlingar ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt
genomföras affärsmässigt. Affärsmässighet innebär att beakta alla faktorer som behövs för att varan,
tjänsten eller entreprenaden som köps är den ekonomiskt mest fördelaktiga.

5.3 Hållbar utveckling
Inriktningen vid alla inköp och upphandlingar ska vara att bidra till en etiskt, socialt och ekonomiskt
hållbar utveckling.
I den utsträckning det är möjligt med hänsyn till upphandlingsföremålet ska hänsyn tas till miljökrav,
sociala krav och etiska krav. Upphandlande myndigheter har en stor påverkan genom upphandling och
kan på så vis vara föredömen och föregångare i dessa frågor.
Inköp och upphandling ska präglas av ett totalkostnadsperspektiv. Med detta avses att hänsyn ska tas
till samtliga kostnader som är förenliga med inköpet eller upphandlingen.
Upphandlande myndigheter inom Alingsås kommunkoncern ska sträva efter att utforma
upphandlingsdokument så att små och medelstora företag har möjlighet att lämna anbud och delta i
upphandlingen.
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5.4 Affärsetik
Vid inköp och upphandling ska företrädare för Alingsås kommunkoncern alltid uppträda på ett
affärsetiskt och korrekt sätt mot anbudsgivare och leverantörer. Kommunfullmäktiges policy mot
korruption ska följas. Det innebär bland annat att anställda eller förtroendevalda som deltar vid en
inköps- eller upphandlingsprocess inte får ha personliga engagemang eller intressen i
leverantörsföretag som riskerar att stå i konflikt med Alingsås kommunkoncerns intressen eller ta emot
gåvor och mutor från leverantörsföretag.

5.5 Anlitande av seriösa leverantörer
Alingsås kommunkoncern ska anlita seriösa leverantörer som fullgör sina skyldigheter i det land där
leverantören är registrerad. Kontroll av leverantörer inför avtalstecknande ska ske i den utsträckning det
medges enligt lag.

5.6 Avtalstrohet
Avtalstrohet mot tecknade ramavtal och avtal ska vara en självklarhet för samtliga anställda och
förtroendevalda. Avtalstrohet bidrar till att Alingsås kommunkoncerns trovärdighet som kund ökar och
skapar ett ökat intresse från leverantörer att delta i kommande upphandlingar.

3
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

§ 117 2020.305 KS

Policy för inköp och upphandling
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns gällande riktlinjer för inköp och upphandling, beslutade av
kommunfullmäktige den 26 februari 2014, § 27, har omarbetats och ersatts av en policy som
anger värderingar och grundprinciper för inköp och upphandling av varor, tjänster och
entreprenader inom Alingsås kommunkoncern. Policyn kompletteras med riktlinjer för inköp
och upphandling som beslutas av kommunstyrelsen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 augusti 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att omarbeta gällande riktlinjer för inköp och
upphandling.
Förslaget innebär att gällande riktlinjer ersätts med en kort och översiktlig policy som ska
kunna stå sig under en längre period utan löpande behov av revidering. Innehållet i policyn
ändrar inte några ställningstaganden som tidigare gällt, utan innehåller enbart
omformuleringar.
Policyn reglerar ansvarsfördelning, samordning och förhållningssätt. Förhållningssätten
innebär bland annat att Alingsås kommunkoncern ska förhålla sig de lagstadgade EUrättsliga principerna, utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns, bidra till en etiskt, socialt
och ekonomiskt hållbar utveckling, uppträda på ett affärsetiskt sätt, anlita seriösa
leverantörer och följa gällande avtal. Detaljerad vägledning och stöd för hur policyn ska
tillämpas kommer att anges i kommunstyrelsens riktlinjer för inköp och upphandling.
Förslaget följer den struktur, terminologi och namngivning av styrdokument som anges i
Alingsås kommuns policy för styrande dokument, beslutade av kommunfullmäktige den 26
februari 2020, § 31. Kommunledningskontoret föreslår därmed att policyn antas.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Riktlinjer för inköp och upphandling, beslutade av kommunfullmäktige den 26 februari 2014,
§ 27 upphävs.
Policy för inköp och upphandling antas.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

Beslut
AU § 117, forts
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för ytterligare beredning. Ärendet listas
till kommunstyrelsen den 7 september 2020.
Expedieras till
Klk-upphandling
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-11
Johanna Söderlund
0322 61 64 06
2020.305 KS

Kommunstyrelsen

Policy för inköp och upphandling
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns gällande riktlinjer för inköp och upphandling, beslutade av
kommunfullmäktige den 26 februari 2014, § 27, har omarbetats och ersatts av en policy som
anger värderingar och grundprinciper för inköp och upphandling av varor, tjänster och
entreprenader inom Alingsås kommunkoncern. Policyn kompletteras med riktlinjer för inköp
och upphandling som beslutas av kommunstyrelsen.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att omarbeta gällande riktlinjer för inköp och
upphandling.
Förslaget innebär att gällande riktlinjer ersätts med en kort och översiktlig policy som ska
kunna stå sig under en längre period utan löpande behov av revidering. Innehållet i policyn
ändrar inte några ställningstaganden som tidigare gällt, utan innehåller enbart
omformuleringar.
Policyn reglerar ansvarsfördelning, samordning och förhållningssätt. Förhållningssätten
innebär bland annat att Alingsås kommunkoncern ska förhålla sig de lagstadgade EUrättsliga principerna, utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns, bidra till en etiskt, socialt
och ekonomiskt hållbar utveckling, uppträda på ett affärsetiskt sätt, anlita seriösa
leverantörer och följa gällande avtal. Detaljerad vägledning och stöd för hur policyn ska
tillämpas kommer att anges i kommunstyrelsens riktlinjer för inköp och upphandling.
Förslaget följer den struktur, terminologi och namngivning av styrdokument som anges i
Alingsås kommuns policy för styrande dokument, beslutade av kommunfullmäktige den 26
februari 2020, § 31. Kommunledningskontoret föreslår därmed att policyn antas.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Riktlinjer för inköp och upphandling, beslutade av kommunfullmäktige den 26 februari 2014,
§ 27 upphävs.
Policy för inköp och upphandling antas.
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Simon Lindau
Ekonomichef
tjänsteskrivelse, 2020-08-12are

Johanna Söderlund
UpphandlSimon Lindau, Godkännare
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

§ 118 2019.528 KS

Svar på motion om att återinföra uppvaktning av SM-vinnare - Pär-Göran
Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 4 september 2019, § 155 lämnat en motion om att återinföra
uppvaktning av SM-vinnare. Motionärerna framför bland annat att Alingsås
kommun tidigare under ett antal perioder, har uppvaktat SM-vinnare det har då gällt
personer som tävlat för en alingsåsklubb och alla åldersgrupper.

Motionärerna föreslår att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att uppvakta Svenska
mästare (och högre) enligt ovan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 oktober, § 170 att remittera motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 april 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:

Dåvarande kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 november 2016, § 68, att återuppta
uppvaktning av vinnare vid större mästerskap och att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram
riktlinjer för uppvaktningen. Regelverket anger bland annat följande:

Personen eller laget ska vara medlem i förening med säte i Alingsås kommun och föreningen
ska vara medlem i något av Riksidrottsförbundets medlemsförbund.
Personen eller laget ska ha genomfört en idrottsprestation på SM-, EM-, VM- eller OStävlingar för seniorer med första till tredjeplacering som resultat.
Föreningarna ska själva nominera sina medlemmar till kultur- och fritidsförvaltningen via
kultur- och utbildnings nämndens e-post funktionslåda.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida41
1 av 2
172

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

AU § 118, forts
Nominering ska ske senast den 31 december avseende idrottsprestation under kalenderåret.
Förvaltningen ska vid två tillfällen under året informera allmänheten och föreningarna om
denna möjlighet. Avdelningen ”Anläggning och fritid” handlägger ansökningarna och
ansvarar för att upprätta information till allmänhet och föreningslivet.
Uppvaktning sker genom utdelning av blomma och någon typ av minnesgåva vid någon av
på nämndens sammanträde under januari-mars. Uppvaktningen uppmärksammas också
genom pressmeddelande samt kommuniceras på kommunens hemsida.

Då kultur- och utbildningsnämnden erbjuder uppvaktning av vinnare vid större mästerskap i
enlighet med motionärernas intentioner bedömer kommunledningskontoret att motionen ska
anses besvarad.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Vid dagens sammanträde enas arbetsutskottet om att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kultur- och utbildningsnämnden att se över riktlinjerna för uppvaktning.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kultur- och utbildningsnämnden ser se över riktlinjerna i
syfte att förenkla dess tillämpning, bredda målgruppen och höja uppvaktningens status.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-04-06
Anthon Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.528 KS

Svar på motion om att återinföra uppvaktning av SMvinnare - Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och
Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 4 september 2019, § 155 lämnat en motion om att återinföra
uppvaktning av SM-vinnare. Motionärerna framför bland annat att Alingsås
kommun tidigare under ett antal perioder, har uppvaktat SM-vinnare det har då gällt personer
som tävlat för en alingsåsklubb och alla åldersgrupper.
Motionärerna föreslår att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att uppvakta Svenska mästare
(och högre) enligt ovan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 oktober, § 170 att remittera motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

Förvaltningens yttrande
Dåvarande kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 november 2016, § 68, att återuppta
uppvaktning av vinnare vid större mästerskap och att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram
riktlinjer för uppvaktningen. Regelverket anger bland annat följande:







Personen eller laget ska vara medlem i förening med säte i Alingsås kommun och
föreningen ska vara medlem i något av Riksidrottsförbundets medlemsförbund.
Personen eller laget ska ha genomfört en idrottsprestation på SM-, EM-, VM- eller
OS-tävlingar för seniorer med första till tredjeplacering som resultat.
Föreningarna ska själva nominera sina medlemmar till kultur- och fritidsförvaltningen
via e-post: kultur.utbildning@alingsas.se
Nominering ska ske senast den 31 december avseende idrottsprestation under
kalenderåret.
Förvaltningen ska vid två tillfällen under året informera allmänheten och föreningarna
om denna möjlighet. Avdelningen ”Anläggning och fritid” handlägger ansökningarna
och ansvarar för att upprätta information till allmänhet och föreningslivet.
Uppvaktning sker genom utdelning av blomma och någon typ av minnesgåva vid
någon av på nämndens sammanträde under januari-mars. Uppvaktningen
uppmärksammas också genom pressmeddelande samt kommuniceras på
kommunens hemsida.

Då kultur- och utbildningsnämnden erbjuder uppvaktning av vinnare vid större mästerskap i
enlighet med motionärernas intentioner bedömer kommunledningskontoret att motionen ska
anses besvarad.
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Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga kostnader för verksamheten
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Kanslistrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-04-28
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-10-02

§ 170 2019.528 KS

Motion om att återinföra uppvaktning av SM-vinnare - Pär-Göran
Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 4 september 2019, § 155 lämnat en motion med förslag om
uppvaktning av SM-vinnare. Motionärerna framför bland annat att Alingsås kommun tidigare
under ett antal perioder, har uppvaktat SM-vinnare det har då gällt personer som tävlat för en
alingsåsklubb och alla åldersgrupper.
Motionärerna föreslår att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att uppvakta Svenska mästare
(och högre) enligt ovan.
Kommunfullmäktige beslutade den 4 september 2019 att lämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.

Expedieras till
Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-09-04

§ 155 2019.528 KS

Motion om att återinföra uppvaktning av SM-vinnare - Pär-Göran
Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S), ny motion
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S) lämnar en motion med
förslag om uppvaktning av SM-vinnare. Motionärerna framför bland annat att Alingsås
kommun tidigare under ett antal perioder, har uppvaktat SM-vinnare det har då gällt personer
som tävlat för en alingsåsklubb och alla åldersgrupper.
Motionärerna föreslår att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att uppvakta Svenska mästare
(och högre) enligt ovan.

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Till Alingsås kommunfullmäktige

MOTION
Uppvaktning av SM-vinnare
Alingsås kommun har tidigare, under ett antal perioder,
uppvaktat SM-vinnare (och högre) en gång årligen. Dessa har
på olika sätt gjort PR för kommunen och de berörda har
uppskattat kommunens uppmärksamhet. Det har gällt
personer

som

tävlar

för

en

alingsåsklubb

och

alla

åldersgrupper. Vid stickprovskontroller av andra kommuner så
finns det ingen som inte på något sätt premierar sina vinnare.
Senaste

riktlinjerna

för

premiering

av

SM-vinnare

behandlades av Kultur- och fritidsnämnden den 9 december
2003. De senaste åren har någon uppvaktning ej skett.
Vi föreslår därför att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att
uppvakta Svenska mästare (och högre) enligt ovan.

Alingsås 2019-08-12
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Svar på motion om
hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar Josefine Werner Alm (S),
Björn Wallin Salthammer
(S) och Simon Waern (S)
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

§ 119 2019.770 KS

Svar på motion om hälsosamtal för alla kommunens 16-åringar - Josefine
Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 11 december 2019, § 257 lämnat en motion om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar.
Motionärerna föreslår följande:
De 16-åringar som skrivs in i det kommunala aktivitetsansvaret ska få rätt till hälsosamtal
som övriga 16-åringar som går gymnasium i Alingsås kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2019, § 257 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari
2020, § 22 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 april 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 mars 2020, § 18, med beslutet
att motionen tillstyrks, förutsatt att extra resurser tillkommer uppdraget. Kultur- och
utbildningsnämnden anser att hälsosamtal bör erbjudas till ungdomar inom det kommunala
aktivitetsansvaret om ungdomarna så önskar. För att kunna genomföra hälsosamtal för
denna grupp krävs en utökning av personalresurser motsvarande en skolsköterska om 40
procent, vilket motsvarar en kostnad om 250 tkr per år.
Vid kontakt med kultur- och utbildningsnämnden framgår att det i nuläget är totalt är
124 ungdomar inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret. I nuläget är 88 av de 124
ungdomarna i sysselsättning och behöver inget aktivt stöd från förvaltningen, men följs upp i
täta intervaller eftersom de snabbt kan förlora sin sysselsättning. Förvaltningen arbetar mer
aktivt med 36 ungdomar.
De åtgärder som kultur- och utbildningsförvaltningen vidtar inom ramen för kommunens
aktivitetsansvar är att löpande identifiera, hålla sig informerad om samt kontakta de
ungdomar som tillhör målgruppen. De ungdomar som är inskrivna i kommunens
aktivitetsansvar erbjuds lämpliga åtgärder utifrån ungdomens behov. Åtgärderna ska i första
hand syfta till att ungdomen återtar eller påbörjar studier på gymnasial nivå. Förvaltningen
arbetar också förebyggande med trygga övergångar från årskurs 9 till gymnasiet.
Kommunledningskontoret ser positivt på motionärernas intentioner, men gör bedömningen
att extra medel inte kan tillföras kultur- och utbildningsnämnden för utökning av
personalresurs i nuläget. Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen ska avslås.
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

AU § 119, forts
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår följande förslag till beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Finansiering av eventuell utökning av personalresurs skall hanteras inom kultur- och
utbildningsnämndens fastställda budgetram.
Björn Wallin Salthammer (S), Anita Hedén Unosson (S), Daniel Filipsson (M) och Karl-Johan
Karlsson (C) föreslår att Simon Waerns ändringsförslag bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att kommunledningskontorets förslag till beslut bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Simon Waerns m fl ändringsförslag om bifall av motionen mot Boris
Jernskieggs förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag och finner att
arbetsutskottet beslutar att bifalla Simon Waerns förslag att bifalla motionen.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
1. Motionen bifalls.
2. Finansiering av eventuell utökning av personalresurs skall hanteras inom kultur- och
utbildningsnämndens fastställda budgetram.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-04-24
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.770 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om hälsosamtal för alla kommunens 16åringar
Ärendebeskrivning
Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 11 december 2019, § 257 lämnat en motion om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar.
Motionärerna föreslår följande:
De 16-åringar som skrivs in i det kommunala aktivitetsansvaret ska få rätt till hälsosamtal
som övriga 16-åringar som går gymnasium i Alingsås kommun.
Kommunfullmäktige beslutade den 11 december 2019, § 257 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari
2020, § 22 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 mars 2020, § 18, med beslutet
att motionen tillstyrks, förutsatt att extra resurser tillkommer uppdraget. Kultur- och
utbildningsnämnden anser att hälsosamtal bör erbjudas till ungdomar inom det kommunala
aktivitetsansvaret om ungdomarna så önskar. För att kunna genomföra hälsosamtal för
denna grupp krävs en utökning av personalresurser motsvarande en skolsköterska om 40
procent, vilket motsvarar en kostnad om 250 tkr per år.
Vid kontakt med kultur- och utbildningsnämnden framgår att det i nuläget är totalt är
124 ungdomar inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret. I nuläget är 88 av de 124
ungdomarna i sysselsättning och behöver inget aktivt stöd från förvaltningen, men följs upp i
täta intervaller eftersom de snabbt kan förlora sin sysselsättning. Förvaltningen arbetar mer
aktivt med 36 ungdomar.
De åtgärder som kultur- och utbildningsförvaltningen vidtar inom ramen för kommunens
aktivitetsansvar är att löpande identifiera, hålla sig informerad om samt kontakta de
ungdomar som tillhör målgruppen. De ungdomar som är inskrivna i kommunens
aktivitetsansvar erbjuds lämpliga åtgärder utifrån ungdomens behov. Åtgärderna ska i första
hand syfta till att ungdomen återtar eller påbörjar studier på gymnasial nivå. Förvaltningen
arbetar också förebyggande med trygga övergångar från årskurs 9 till gymnasiet.
Kommunledningskontoret ser positivt på motionärernas intentioner, men gör bedömningen
att extra medel inte kan tillföras kultur- och utbildningsnämnden för utökning av
personalresurs i nuläget. Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen ska avslås.
Ekonomisk bedömning
Kultur- och utbildningsnämnden bedömer att en utökning av personalresurser motsvarande
en skolsköterska om 40 procent, det vill säga ca 250 tkr per år, kommer att krävas för att
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kunna genomföra hälsosamtal för ungdomar i det kommunala aktivitetsansvaret. Kostnaden
är beräknad på antalet inskrivna ungdomar i dag, och att hälsosamtalen skulle innebära flera
uppföljningssamtal per individ.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-04-27
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2020-03-18

§ 18 2020.047 KUN

Motionssvar: hälsosamtal för alla kommunens 16-åringar
Ärendebeskrivning
Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 11 december 2019, § 257 lämnat en motion om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 januari, § 22 behandlat
ärendet och beslutat att lämna motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Motionärerna anger att 16-åringar som börjar gymnasiet har rätt till hälsosamtal via
elevhälsan. De ungdomar som inte påbörjar eller gör avbrott i gymnasiestudier faller under
det så kallade kommunala aktivitetsansvaret. Denna grupp ingår inte i satsningen om att få
hälsosamtal då de inte är inskrivna elever på gymnasiet. Enligt motionärerna finns det dock
ett behov av att just denna grupp behöver ett hälsosamtal då den psykosociala ohälsan är
vanlig här. Mot bakgrund av detta vill motionärerna att de 16-åringar som skrivs in i det
kommunala aktivitetsansvaret också ska få rätt till hälsosamtal likt övriga 16-åringar som går
gymnasium i Alingsås kommun.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 mars angett följande:
Enligt skollagen ska det finnas en elevhälsa i gymnasieskolan (skollag 2 kap 25 §) och
gymnasielever ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll (27
§). Genom elevhälsans regi genomförs också hälsosamtal med gymnasiets elever.
Förvaltningen anser att detta hälsosamtal också bör erbjudas till ungdomar inom det
kommunala aktivitetsansvaret om ungdomarna så önskar. För att kunna genomföra sådana
hälsosamtal krävs en utökning av personalresurser motsvarande en skolsköterska om 40 %
vilket motsvarar en kostnad om 250 tkr.
Beslut
Nämnden tillstyrker motionen i det fall extra resurser tillkommer uppdraget.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-01-22

§ 22 2019.770 KS

Motion till Alingsås kommunfullmäktige om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar - Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin
Salthammer (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 11 december 2019, § 257 lämnat en motion om hälsotal för alla
kommunens 16-åringar.
Motionärerna föreslår följande:
De 16-åringar som skrivs in i det kommunala aktivitetsansvaret ska få rätt till hälsosamtal
som övriga 16-åringar som går gymnasium i Alingsås kommun.
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Expedieras till
Exp: KUN

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-12-11

§ 257 2019.770 KS

Motion till Alingsås kommunfullmäktige om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar - Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin
Salthammer (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S) lämnar en
motion om hälsotal för alla kommunens 16-åringar.
Motionärerna föreslår följande:
De 16-åringar som skrivs in i det kommunala aktivitetsansvaret ska få rätt till hälsosamtal
som övriga 16-åringar som går gymnasium i Alingsås kommun.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
Exp: KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Motion till Alingsås kommunfullmäktige om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar
I Sverige har alla 16-åringar som börjar gymnasium rätt till hälsosamtal.
De ungdomar som aldrig påbörjar eller gör ett avbrott faller under
kommunala aktivitetsansvaret. Dessa ungdomar ingår inte då i den
nationella satsningen på hälsosamtal, men behöver kanske det allra
mest för att den psykosociala ohälsan är vanlig. I Alingsås kommun
ligger det kommunala aktivitetsansvaret som heter Dinväg inunder
kultur- och utbildningsförvaltningen. Dinväg har i dagsläget ett bra
samarbete

med

elevhälsan

på

Alströmergymnasiet

samt

Yrkesgymnasiets ledning.
Socialdemokraterna vill att alla 16-åringar ska ha rätt till hälsosamtal i
Alingsås kommun.
Vi föreslår därför:
- Att de 16 åringar som skrivs in i det kommunala aktivitetsansvaret
ska få rätt till hälsosamtal som övriga 16-åringar som går
gymnasium i Alingsås kommun.

Alingsås den 9 december 2019
Josefine Werner Alm (S)

Björn Wallin Salthammer (S)
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Simon Waern (S)
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Avgift för markanvisning
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

§ 116 2020.230 KS

Avgift för markanvisning
Ärendebeskrivning
Av kommunens riktlinjer för markanvisning, antagna av kommunfullmäktige den 25 april
2018, § 89, framgår det att en skälig avgift ska tas ut i samband med markanvisning.
Tekniska nämnden godkände den 19 oktober 2009, § 91, principer för att bestämma
optionsavgiftens storlek. Som ett komplement och förtydligande till riktlinjer för
markanvisning, har därför ett förslag till avgift för markanvisning tagits fram.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 augusti 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:

Då en markanvisning innebär att en byggherre får ensamrätt att under en begränsad tid
förhandla med kommunen om en överlåtelse av ett kommunägt markområde, utgör det en
grund för kommunen att ta ut en avgift för den tid som markanvisningsavtalet fortlöper. I
samband med att riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun uppdateras och revideras,
är det lämpligt att anta en avgiftsprincip för markanvisningar, eftersom att det är svårt att
bedöma avgiften från fall till fall. En beslutad avgift kommer att underlätta för både
handläggaren och byggherren, då det är tydligt hur avgiften bestäms.
Markanvisningsavgiften ska ses som en kompensation från byggherren till kommunen, för att
det markområde som anvisats är låst under en specifik tid och för den specifika byggherren.
Avgiften syftar till att täcka kommunens ingångsvärden och övriga löpande kostnader, som
uppstår under anvisningstiden. Vidare beskrivning av markanvisningsavgiftens innebörd för
kommunens löpande kostnader och ingångsvärden redovisas i bilaga till ärendet.
Avgiftens storlek ska vara baserad på en bedömning av förväntad köpeskilling för den
fastighet som markanvisningen avser. Därefter beräknas markanvisningsavgiften
procentuellt med ett högsta och lägsta värde, där man skiljer på planlagd mark och ej
planlagd mark.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Förslag om avgift för markanvisning i Alingsås kommun antas.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen den 7 september 2020 för beslut.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-20
Jennie Andersson
0322-61 67 45
2020.230 KS

Kommunstyrelsen

Avgift för markanvisning i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Av kommunens riktlinjer för markanvisning, antagna av kommunfullmäktige den 25 april
2018, § 89, framgår det att en skälig avgift ska tas ut i samband med markanvisning.
Tekniska nämnden godkände den 19 oktober 2009, § 91, principer för att bestämma
optionsavgiftens storlek. Som ett komplement och förtydligande till riktlinjer för
markanvisning, har därför ett förslag till avgift för markanvisning tagits fram.
Kommunledningskontorets yttrande
Då en markanvisning innebär att en byggherre får ensamrätt att under en begränsad tid
förhandla med kommunen om en överlåtelse av ett kommunägt markområde, utgör det en
grund för kommunen att ta ut en avgift för den tid som markanvisningsavtalet fortlöper. I
samband med att riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun uppdateras och revideras,
är det lämpligt att anta en avgiftsprincip för markanvisningar, eftersom att det är svårt att
bedöma avgiften från fall till fall. En beslutad avgift kommer att underlätta för både
handläggaren och byggherren, då det är tydligt hur avgiften bestäms.
Markanvisningsavgiften ska ses som en kompensation från byggherren till kommunen, för att
det markområde som anvisats är låst under en specifik tid och för den specifika byggherren.
Avgiften syftar till att täcka kommunens ingångsvärden och övriga löpande kostnader, som
uppstår under anvisningstiden. Vidare beskrivning av markanvisningsavgiftens innebörd för
kommunens löpande kostnader och ingångsvärden redovisas i bilaga till ärendet.
Avgiftens storlek ska vara baserad på en bedömning av förväntad köpeskilling för den
fastighet som markanvisningen avser. Därefter beräknas markanvisningsavgiften
procentuellt med ett högsta och lägsta värde, där man skiljer på planlagd mark och ej
planlagd mark.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär intäkter till kommunen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag om avgift för markanvisning i Alingsås kommun antas.
Beslutet ska skickas till
Klk expl.

Bilaga: Redogörelse avgift för markanvisning
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Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Jennie Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-08-20
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Avgift för
markanvisning i
Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Avgift, taxa

Gäller för: Kommunövergripande

Beslutande instans:

Giltighetstid: Tills vidare

Kommunfullmäktige

Revideras senast: -

Datum för beslut: ÅÅÅÅ-MM-DD

Dokumentansvarig: Exploateringsenheten

Diarienummer: 2020.230 KS

Sida 64 av 172

Princip för markanvisningsavgift
Vid ingånget markanvisningsavtal betalar byggherren en avgift för den
tid som markanvisningen gäller. Markanvisningsavgift tas ut för att
täcka kostnaderna som uppkommer under anvisningstiden.
Utgångspunkten är att kommunen ska kunna ersättas för alla sina
kostnader för att marken ligger obebyggd, men också för att marken är
låst under en kortare eller längre tid.
Avgiftens storlek ska vara baserad på en bedömning av förväntad
köpeskilling för den fastighet som markanvisningen avser. I speciella
fall eller när markanvisningsavgiften inte kan bedömas, ska
kommunstyrelsen besluta om markanvisningsavgiftens storlek.
Markanvisningsavgiften betalas årligen av byggherren till kommunen
och avräknas inte mot köpeskillingen vid ingånget marköverlåtelseavtal.
Om markanvisningen avträdes eller avtalstiden löper ut, utan att
ersättas med marköverlåtelseavtal, återbetalas inte dittills erlagda
markanvisningsavgifter.

Avgift för mark som är planlagd för ändamålet
Markanvisningsavgiftens storlek är 1 % av uppskattad köpeskilling, med
ett minsta värde om 50 000 kr och ett högsta värde om 100 000 kr.
Avgiften betalas årligen.
Avgift för mark som ej är planlagd för ändamålet
Markanvisningsavgiftens storlek är 1 % av uppskattad köpeskilling, med
ett minsta värde om 25 000 kr och ett högsta värde om 75 000 kr.
Avgiften betalas årligen.
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Datum:

2020-08-20

Kommunledningskontoret

Handläggar Jennie Andersson
e:
Direktnr:

0322-61 67 45

Beteckning: 2020.230 KS

Redogörelse avgift för markanvisning
Sedan Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar blev
gällande den 1 januari 2015, ska kommuner som genomför
markanvisningar anta riktlinjer för dessa. I samband med att kommunens
riktlinjer för markanvisning uppdateras, tas ett förslag fram för att
kommunen ska kunna anta en avgift för markanvisning.
Den 19 oktober 2009 togs ett beslut i Tekniska nämnden om att godkänna
principer för att bestämma optionsavgiftens storlek, § 91. Eftersom
beslutet är fattat i en annan nämnd, och är över tio år gammalt, behöver
ett nytt beslut fattas om avgift vid markanvisningar. Av kommunens
riktlinjer för markanvisning, som antogs av kommunfullmäktige den 25
april 2018, § 89, framgår det att en skälig avgift ska tas ut i samband
med en markanvisning. Avgift för markanvisning är således ett
komplement och förtydligande av riktlinjer för markanvisning. Då det är
svårt att bedöma avgiften från fall till fall i dagens läge, kommer det att
underlätta för både handläggare och byggherre om det finns ett dokument
som tydligt redovisar hur avgiften bestäms.
Planeringen och byggandet av nya bostäder och verksamhetslokaler är en
viktig del av Alingsås kommuns utveckling. Genom markanvisningar kan
kommunen stimulera nyproduktionen av bostäder och
Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
www.alingsas.se
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verksamhetslokaler. Anvisning av mark ska säkerställa den
samhällsutveckling som anges i beslutade kommunala planer, mål- och
policydokument. Att använda sig av markanvisningar är ett effektivt sätt
att genomföra detaljplaner och ett bra verktyg för att möjliggöra
bebyggelse på kommunal mark.

Markanvisningens betydelse
I Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar finns
definitionen av markanvisning:
Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan
en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att
under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med
kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen
ägt markområde för bebyggande. (Lag (SFS 2014:899) om riktlinjer
för kommunala markanvisningar)

När kommunen och byggherren ingår ett markanvisningsavtal, som
syftar till att möjliggöra en framtida marköverlåtelse, är markområdet
vanligtvis låst i två år. Under tiden marken står låst till en byggherre
genom ett markanvisningsavtal, uppstår kostnader för kommunen.
Markanvisningsavgiften är en kompensation från byggherren till
kommunen, för att det markområde som anvisats är låst under en
specifik tid och för den specifika byggherren. Genom
markanvisningsavtalet har byggherren i sin tur ensamrätt att
förhandla med kommunen, pröva förutsättningarna för att bebygga
markområdet samt förvärva marken.
Markanvisningsavgiften syftar till att täcka kommunens
ingångsvärden och övriga löpande kostnader, som uppstår under
Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
www.alingsas.se
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anvisningstiden. Avgiften kan betraktas som en symbol för att
byggherren tar ett aktivt ansvar för att inom markanvisningstiden
utveckla ett projekt på angiven plats. Avgiften återbetalas inte vid
avbruten markanvisning och dras inte av från den slutgiltiga
köpeskillingen.

Markanvisningsavgiftens innebörd för kommunen
Markanvisningsavgiften är en kompensation från byggherren till
kommunen, för den tid som markanvisningen pågår. Avgiften ska täcka
kostnader kopplade till det anvisade markområdet, som uppstår för
kommunen under markanvisningstiden. Avgiften kan även täcka en
förlorad intäkt, när marken står obebyggd och låst till en byggherre.
Nedan listas kommunens kostander som markanvisningsavgiften
avser täcka:

Täcka förlorad intäkt
När marken är bunden till en byggherre genom markanvisningsavtal, står
marken låst och obebyggd i upp till två års tid. Under dessa två år kan
förändringar ske i den kommunövergripande, eller nationella, utvecklingen
av fastighetspriser. I de fall markanvisningen inte slutförs, och således
inget marköverlåtelseavtal tecknas, ska markanvisningsavgiften täcka
kommunens intäktsförlust.

Täcka kommunens kostnader under tiden marken är uppbunden
Under tiden ett markområde är låst hos en byggherre genom
markanvisningsavtal, förekommer löpande kostnader för kommunen.
Dessa kostnader inkluderar bland annat fastighetsskatt.
Markanvisningsavgiften ska täcka de kostnader som uppstår för

Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
www.alingsas.se
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kommunen, under tiden markanvisningen fortlöper. Avgiften kan
också avse att täcka kapitalkostnader för till exempel arkeologi och
infrastruktur.

Försäkran för kommunen om att byggherren har som avsikt att
bebygga markområdet
Genom att byggherren erlägger en årlig markanvisningsavgift, som
inte betalas tillbaka eller räknas av framtida köpeskilling, ger det en
försäkran för kommunen att byggherren har som avsikt att bebygga
markområdet. Syftet med markanvisningsavgiften är att byggherren
vid tecknandet av markanvisningsavtalet verkligen ska vara
intresserad av att genomföra projektet.

Avgiftsprincip
Avgiftens storlek ska vara baserad på en bedömning av förväntad
köpeskilling för den fastighet som markanvisningen avser. I speciella
fall eller när markanvisningsavgiften inte kan bedömas, ska
kommunstyrelsen besluta om markanvisningsavgiftens storlek.
Markanvisningsavgiften betalas årligen av byggherren till kommunen
och avräknas inte mot köpeskillingen vid ingånget
marköverlåtelseavtal. Om markanvisningen avträdes eller avtalstiden
löper ut, utan att ersättas med marköverlåtelseavtal, återbetalas inte
dittills erlagda markanvisningsavgifter.
Markanvisningsavgiften
Avgiften baseras på en bedömning av förväntad köpeskilling för den
fastighet som markanvisningen avser. Tjänstemän på
Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
www.alingsas.se
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exploateringsenheten har utgått från tidigare markanvisningar och
dess förväntade samt slutgiltiga köpeskilling, vid bedömning av
avgiften. Ett högsta och lägsta värde för avgiftens storlek ska vara en
säkerhet både för kommunen och byggherren. Således kan avgiften
inte bli orimligt liten för kommunen, så att det inte täcker
ingångsvärdena och de löpande kostnader som uppstår. Ett högsta
värde innebär att avgiften inte heller blir orimligt stor för byggherren.

Avgift för mark som är planlagd för ändamålet
Markanvisningsavgiftens storlek är 1 % av uppskattad köpeskilling,
med ett minsta värde om 50 000 kr och ett högsta värde om 100 000
kr. Avgiften betalas årligen.

Avgift för mark som ej är planlagd för ändamålet
Markanvisningsavgiftens storlek är 1 % av uppskattad köpeskilling,
med ett minsta värde om 25 000 kr och ett högsta värde om 75 000
kr. Avgiften betalas årligen.

Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
www.alingsas.se
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Riktlinjer för markanvisning
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

§ 120 2019.503 KS

Riktlinjer för markanvisning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 april 2018, § 89, Riktlinjer för Markanvisning i Alingsås
kommun. Efter Förslag till kommunstyrelsen - Direktdemokratiska inslag i stadsplaneringen,
Simon Waern (S), beslutade kommunstyrelsen den 13 maj 2019 § 96, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att komplettera riktlinjerna för markanvisning med
möjligheten, att när det anses befogat, använda olika former av medborgardialog i samband
med markanvisningar.
Ärendet Komplettering av riktlinjer för markanvisning har varit uppe för beslut tidigare, men
återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, § 157, för
ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 augusti 2020 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:

Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun har kompletterats med möjligheten att
använda medborgardialog i samband med markanvisningar och ett tydliggörande av tidsram
för markanvisning. Vidare har ett helhetsgrepp avseende revideringar och förtydliganden av
dokumentet genomförts. Anledningen till att riktlinjerna har genomgått en större förändring,
är för att de tidigare riktlinjerna har varit svåra att följa i praktiken.
Genom att använda medborgardialog i samband med markanvisning ges möjligheten att låta
kommunens invånare vara medskapande i samhällsplaneringen. Det innebär dock inte att
inkomna synpunkter i samband med medborgardialog medför någon garanti för att de
kommer beaktas vid kommande detaljplaneläggning, utan synpunkterna används som
underlag i kommande process. Riktlinjerna har kompletterats med möjligheten att använda
medborgardialog i samband med markanvisningar, vilket anges i punkt 5.4 i Förslag till
Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun.
I de nuvarande riktlinjerna för markanvisning, vilka antogs av kommunfullmäktige den 25
april 2018, § 89, finns det angivna villkor om att markanvisningsavtal normalt tidsbegränsas
till högst två år. I Förslag till Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun kompletteras
detta villkor med att tidsbegränsningen skiljer sig mellan planlagd mark och ej planlagd mark.
I de fall markanvisning sker för mark som inte är planlagd för ändamålet, gäller fortfarande
tidsbegränsningen om högst två år. Gällande markanvisningsavtal för mark som är planlagd
för ändamålet tidsbegränsas avtalstiden till högst sex månader. Anledningen till
förtydligandet i riktlinjernas villkor, är att planlagd mark anses färdig att nyttjas för sitt
ändamål. Således får vald exploatör kortare tid för markanvisning när marken redan är
planlagd.
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arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

AU § 120, forts
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Förslag om Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun antas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Nuvarande Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun upphävs.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen den 7 september 2020 för beslut.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-20
Jennie Andersson
0322-61 67 45
2019.503 KS

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 april 2018, § 89, Riktlinjer för Markanvisning i Alingsås
kommun. Efter Förslag till kommunstyrelsen - Direktdemokratiska inslag i stadsplaneringen,
Simon Waern (S), beslutade kommunstyrelsen den 13 maj 2019 § 96, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att komplettera riktlinjerna för markanvisning med
möjligheten, att när det anses befogat, använda olika former av medborgardialog i samband
med markanvisningar.
Ärendet Komplettering av riktlinjer för markanvisning har varit uppe för beslut tidigare, men
återremitterades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 2 oktober 2019, § 157, för
ytterligare beredning.
Kommunledningskontorets yttrande
Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun har kompletterats med möjligheten att
använda medborgardialog i samband med markanvisningar och ett tydliggörande av tidsram
för markanvisning. Vidare har ett helhetsgrepp avseende revideringar och förtydliganden av
dokumentet genomförts. Anledningen till att riktlinjerna har genomgått en större förändring,
är för att de tidigare riktlinjerna har varit svåra att följa i praktiken.
Genom att använda medborgardialog i samband med markanvisning ges möjligheten att låta
kommunens invånare vara medskapande i samhällsplaneringen. Det innebär dock inte att
inkomna synpunkter i samband med medborgardialog medför någon garanti för att de
kommer beaktas vid kommande detaljplaneläggning, utan synpunkterna används som
underlag i kommande process. Riktlinjerna har kompletterats med möjligheten att använda
medborgardialog i samband med markanvisningar, vilket anges i punkt 5.4 i Förslag till
Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun.
I de nuvarande riktlinjerna för markanvisning, vilka antogs av kommunfullmäktige den 25
april 2018, § 89, finns det angivna villkor om att markanvisningsavtal normalt tidsbegränsas
till högst två år. I Förslag till Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun kompletteras
detta villkor med att tidsbegränsningen skiljer sig mellan planlagd mark och ej planlagd mark.
I de fall markanvisning sker för mark som inte är planlagd för ändamålet, gäller fortfarande
tidsbegränsningen om högst två år. Gällande markanvisningsavtal för mark som är planlagd
för ändamålet tidsbegränsas avtalstiden till högst sex månader. Anledningen till
förtydligandet i riktlinjernas villkor, är att planlagd mark anses färdig att nyttjas för sitt
ändamål. Således får vald exploatör kortare tid för markanvisning när marken redan är
planlagd.
Ekonomisk bedömning
Riktlinjer för markanvisning innebär inga kostnader utöver administrativa kostnader.
Förslaget innebär administrativa kostnader i de fall där medborgardialog tillämpas.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Förslag om Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun antas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Nuvarande Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun upphävs.

Beslutet ska skickas till
Klk expl.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Jennie Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-08-20
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1. Inledning
Alingsås är en attraktiv kommun och kulturstad med ett växande
befolkningsantal. För att möta befolkningstillväxten i kommunen, krävs en
strategisk samhällsplanering och ökad byggtakt. I samband med att vi blir
fler ökar behovet av bostäder och en fungerande infrastruktur.
Planeringen för nya bostäder och verksamhetslokaler är viktig för Alingsås
kommuns utveckling. Kommunens riktlinjer för markanvisning grundar sig i
politiska mål, strategier och styrdokument, bland dessa ingår till exempel
Alingsås kommuns översiktsplan, Vision 2040 och tillväxtprogrammet. Dessa
styrdokument ligger till grund för hur Alingsås kommun ska utvecklas.
Vision 2040

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

2. Bakgrund och syfte
Alingsås kommuns markinnehav är en viktig tillgång för kommunen. Vid
markanvisning agerar kommunen i dessa fall som markägare snarare än
myndighet, och har därför möjlighet att till viss del styra exploateringen
utöver vad som anges av plan- och bygglagen. Därför anses
markanvisning vara ett betydelsefullt verktyg för kommunens
utveckling.
Planeringen och byggandet av nya bostäder och verksamhetslokaler är
en viktig del av Alingsås kommuns utveckling. Genom markanvisningar
ska kommunen stimulera nyproduktionen av bostäder och
verksamhetslokaler. Anvisning av mark ska säkerställa den
samhällsutveckling som anges i beslutande kommunala planer, måloch policydokument.
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Syftet med riktlinjerna är att de ska fungera som ett underlag för
arbetet med kommande markanvisningar i Alingsås kommun.

3. Begreppsdefinitioner och förtydliganden
Markanvisning
Enligt Lag (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar
beskrivs definitionen av markanvisning enligt följande:
Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en
kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en
begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om
överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde
för bebyggande. (Lag (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar)

En markanvisning kan ske antingen för ett område med en antagen
detaljplan, ett område som är under pågående detaljplaneläggning eller
för ett område som står inför detaljplaneläggning. När kommunen
beslutat om val av byggherre tecknas ett avtal för markanvisningen.
Markanvisningsavtal
Genom en överenskommelse mellan kommunen och byggherren
upprättas ett avtal för markanvisning, som syftar till att möjliggöra en
framtida marköverlåtelse. I avtalet regleras till exempel projektets
innehåll, storlek, användning och allmänna anläggningar.
Markanvisningsavtal beslutas av kommunstyrelsen. Markanvisningens
avgift bestäms i avtalet.
Genomförandeavtal
Genomförandeavtalet fullbordar markanvisningen och reglerar närmare
bestämmelser om markpris, slutlig upplåtelse av marken och övriga
genomförandeåtaganden. I avtalet regleras även parternas skyldigheter
gentemot varandra, samt vad vardera part utför och betalar. Avtalet
omfattar den officiella marköverlåtelsen och andra fastighetsrättsliga
4
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frågor. Genomförandeavtalet ersätter markanvisningsavtalet och
beslutas av kommunstyrelsen.
Verksamhetsmark
I huvuddrag innebär verksamheter kontor, skolverksamhet, vård, handel
och industri. Mark som planläggs för verksamheter kallas
verksamhetsmark.
Byggherre
Byggherre definieras i denna riktlinje som en privatperson eller ett bolag som
avser förvärva och bebygga kommunens mark. Eftersom kommunen är
markägare blir byggherren kommunens motpart i ett markanvisningsavtal.

4. Initiering av markanvisning
Kommunens eget behov av verksamhetslokalisering, kommunens
planer för ny bebyggelse eller utvidgande av den befintliga
bebyggelsen, kan initiera en markanvisning.
En byggherre kan också lämna ett förslag som är intressant för
kommunen, vilket kan leda till en direktanvisning. Förslagets
genomförbarhet prövas av kommunen och tilldelningsfrågan får vägas
utifrån kommunens mål och syften med markanvisningar.
Målsättningen är att beslut om huruvida kommunen avser att gå vidare
med en formell markanvisning ska fattas så skyndsamt som möjligt.
Kvaliteten på förslaget är avgörande för handläggningstiden. En
byggherre som är intresserad av markanvisning kan göra en
intresseanmälan till kommunen.

5. Markanvisning för bostäder
Kommunen tillämpar tre metoder för tilldelning av markanvisningar för
bostadsmark: direktanvisning, anbudsförfarande och
markanvisningstävling. Försäljningar som sker för kommunens enskilda
småhustomter omfattas inte av riktlinjerna.
5
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5.1 Direktanvisning
En direktanvisning innebär traditionellt att kommunen väljer ut en byggherre
utan föregående anbudsförfarande eller markanvisningstävling, det vill säga
att den valda byggherren inte behöver konkurrera mot andra. Att använda
direktanvisning som markanvisningsmetod utgör ett undantag, då
markanvisning normalt ska ske i konkurrens mellan flera byggherrar.
Direktanvisning kan ges när marknadens aktörer eller de kommunala
bolagen har ett markbehov och då kommunstyrelsen beslutar att det inte
föreligger något behov av anbud eller tävling. Vid större
stadsutvecklingsprojekt kan kommunen samverka och direkttilldela mark till
en eller flera byggherrar i en större omfattning. När direktanvisning sker ska
det aktuella marknadsvärdet bedömas.
Exempel på när direktanvisning för bostäder kan ske:


När mark som är detaljplanelagd inte har bebyggts.



När ett förslag förser orten eller platsen med något speciellt eller
unikt.



När ett förslag förser kommunen med byggnation till förmån för
samhällsnyttan.



När markområden som tidigare markanvisats genom tävling inte blivit
genomförda.



Om en byggherre själv funnit och föreslagit ett område för bebyggelse.

Direktanvisning är en fördelaktig typ av markanvisning i de fall kommunen
vill få in byggherrar tidigt i planeringsprocessen och dra nytta av deras
kompetens. Samtidigt minimeras en tidskrävande administrativ process med
framtagande av underlag, en omfattande bedömningsprocess från
kommunens sida och framtagande av tävlingsförslag från byggherrarnas
sida. Beslutet om vilken byggherre som ska få en direktanvisning fattas av
kommunstyrelsen.
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Bedömningsunderlag vid ansökan om direktanvisning:


En enklare skiss över hur området är tänkt att se ut efter bebyggelse.



En övergripande beskrivning av projektet och dess innehåll, till
exempel redovisning av byggnadsyta, föreslagen bebyggelse,
upplåtelseform, gestaltning mm.

5.2 Markanvisning med anbudsförfarande
Anbudsförfarande sker i huvudsak senare i planprocessen eller när det
redan finns en antagen detaljplan. Kommunstyrelsen beslutar vilka
andra särskilda villkor, utöver detaljplanen, som är aktuella för området,
till exempel upplåtelseform, hyresnivåer m.m. Det blir sedan priset som
avgör val av köpare och bedömningskriterierna är således endast
byggherrens betalningsförmåga. Kommunen kommer dock alltid att
genomföra en bedömning om att byggherrens kompetens, ekonomiska
stabilitet och långsiktiga intresse uppfyller det som krävs för att kunna
genomföra projektet.

5.3 Markanvisningstävling
I vissa fall kan kommunen bedöma att markanvisningstävling ska
tillämpas som markanvisningsmetod för ett markområde.
Markanvisningstävling används då kommunen inledningsvis har
fastställda villkor, men inte har bestämt utformning av området och vill
få in förslag på detta. Det kan till exempel vara att utveckla ett projekt
där arkitektur eller innehåll är viktiga inslag. De villkor som fastställs
och ska gälla för respektive tävling beslutas av kommunstyrelsen. Att
använda markanvisningstävling är en bra metod för att uppnå variation
och kvalitet, även om markpriset kan ingå i tävlingsmomentet.
Processen vid markanvisningstävling
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1. Kommunen bedömer att markanvisningstävling ska tillämpas för
ett specifikt område eller fastighet. Kommunstyrelsen tar beslut
att markanvisningstävling ska genomföras.
2. Kommunstyrelsen beslutar de villkor som är gällande för det
aktuella markområdet.
3. Markanvisningstävlingen annonseras för allmänheten och
skickas även ut till de byggherrar som lämnat intresseanmälan
för att exploatera kommunal mark.
4. Under en begränsad tidsperiod har byggherrarna möjlighet att
skicka in anbud till kommunen. Anbudet ska uppfylla de
bedömningsgrunder och villkor som kommunstyrelsen beslutat.
5. Kommunen bedömer de bolag som lämnat in anbud utifrån
följande:


Bolagets långsiktiga finansiella styrka bedöms vara
tillräcklig för det åtagande som projektet kräver.



Bolagets ägarförhållanden är stabila och sunda.



Byggherrens tankar och idéer för markanvisningsområdet
samlat i en projektvision.



Byggherrens tidsplan för genomförande inklusive
etappsindelning och utbyggnadstakt.



Byggherrens kvantitativa mål för området med avseende
på exempelvis antal tillskapade bostäder i olika
upplåtelseformer, lokaler för samhällsservice samt
eventuella kommersiella ytor.



Byggherrens hänsyn till social och miljömässig hållbarhet.

6. Beslut om vilken eller vilka byggherrar som vinner
markanvisningstävlingen fattas av kommunstyrelsen.
7. Markanvisningsavtal ska tecknas inom en månad från att
tävlingen är avgjord.
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I de fall där markanvisningsavtal avbryts, och detta beror på
byggherren, kan kommunen istället teckna markanvisningsavtal med en
annan anbudsgivare i tävlingen. De krav och villkor som kommunen
ställt under markanvisningstävlingens gång är fortsatt gällande mot
vald anbudsgivare.

5.4 Medborgardialog som verktyg vid markanvisningar
I enstaka fall där området som ska anvisas har stora intressen för
allmänheten, finns möjlighet att föra medborgardialog. Frågor som
berör samhällsplanering lämpar sig för medborgardialog, då det i många
fall anses som komplexa frågor. Genom att använda medborgardialog
som verktyg i samhällsplaneringen ges möjlighet att skapa bättre
beslutsunderlag, samt att kommunens invånare ses som medskapande
i samhällsplaneringen.
Det går att tillämpa medborgardialog på olika sätt i samband med
markanvisning och samhällsplanering. En sätt att genomföra dialog är
att använda sig av omröstning. Genom att utföra en omröstning som
medborgardialog, ges möjligheten för ett större inflytande för invånarna
i samhällsbyggnadsprocessen. När markanvisningstävling används som
markanvisningsmetod kommer byggherrarna in med egna förslag för
hur marken ska bebyggas. Utifrån de inkomna förslagen från
byggherrarna, genomförs en omröstning där invånarna ges möjlighet att
påverka vilken byggherre som ska erhålla markanvisningen. Eftersom
en markanvisning sker tidigt i processen, kan därför faktorer som bland
annat gestaltning och byggnadsstorlek komma att ändras under
detaljplanearbetet.
Medborgardialog kan också användas för att föra diskussioner med
allmänheten inför kommande markanvisningar, gällande inriktning i till
exempel områden med historiska värden, områden värdefulla för fritids9
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och rekreationsändamål eller områden som kan påverka stadens
karaktär. När medborgardialog tillämpas måste urvalet av områden
väljas restriktivt för att undvika onödigt långa processer.
Synpunkter och förslag som inkommer till kommunen genom
medborgardialog garanterar inte att de kommer att beaktas vid
kommande detaljplaneläggning, utan synpunkterna används som
underlag i kommande process. Initiativ till medborgardialog komma från
både förtroendevalda och förvaltningsorganisationen. Det är sedan
ansvarig nämnd eller styrelse som tar beslut om genomförande av
medborgardialog.

6. Markanvisning för verksamheter
För Alingsås kommun är det viktigt att tillgodose näringslivets behov. Därför
arbetar kommunen med att tillgängliggöra verksamhetsmark för försäljning.
Verksamhetsmark som är detaljplanelagd överlåts företrädesvis genom
direktförsäljning, utan tidigare markanvisning. I dessa fall skrivs inget
markanvisningsavtal, utan kommunen och byggherren ingår ett bindande
marköverlåtelseavtal. Det utesluter dock inte att markanvisning används och
i undantagsfall kan verksamhetsmark anvisas genom markanvisningstävling
eller direktanvisning. De riktlinjer som avser markanvisning för bostäder,
som redovisas ovan i avsnitt 5, är även gällande i tillämpliga delar för
markanvisning och bebyggelse av verksamheter. När markanvisning
genomförs för verksamhetsmark ska de grundläggande villkoren och
principerna som redovisas i avsnitt 8 vara gällande.
Normalt följs processen av att kommunen tar emot intresseanmälningar från
byggherrar som vill bedriva verksamhet i kommunen. Om det blir aktuellt kan
kommunen sedan erbjuda lämplig verksamhetsmark.
I de fall markanvisningstävling är tillämpligt som markanvisningsmetod för
verksamhetsmarken, kan kommunen ha särskilda kriterier och villkor som
10
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ska uppfyllas. Utöver de tillämpliga kriterier som redovisas i punkt 5.3 under
stycket ”Processen vid markanvisningstävling”, kan även nedanstående
kriterier tillämpas. Undantag från listan kan beslutas av kommunstyrelsen.


Byggherren ska kunna uppvisa att det finns en hyresgäst för
verksamheten som ska uppföras. Alternativt att företaget ska nyttja
ytan för sin egen verksamhet.



En enklare skiss över hur området är tänkt att se ut efter bebyggelse.



En övergripande verksamhetsbeskrivning.



Arbetstillfällen och andra synergieffekter som en markanvisning kan
leda till.

Beslutet om vilken eller vilka byggherrar som ska få markanvisning fattas av
kommunstyrelsen. Vilka bedömningskriterier som är avgörande, beror på de
olika områdenas förutsättningar samt vilken anvisningsmetod som tillämpas.

7. Tecknande av markanvisningsavtal
När valet av byggherre är klart ska ett markanvisningsavtal ingås. I
större stadsutvecklingsprojekt kan det vara en utmaning att skriva avtal
innan projektidén har bestämts. Innan detaljplanearbete har påbörjats
är många förutsättningar okända, vilket medför att
markanvisningsavtalet inte kan bli särskilt omfattande och detaljerat.
Markpriset regleras utifrån kommunens principer för markprissättning.
Markanvisningsavtalet beslutas av kommunstyrelsen efter det att
byggherren undertecknat avtalet. Efter att avtalet har vunnit laga kraft,
påbörjas arbetet med att genomföra avtalsinnehållet.
Markanvisningsavtalet ersätts senare av ett genomförandeavtal, som
ska undertecknas innan detaljplanen vunnit laga kraft.
Genomförandeavtalet är mer omfattande och detaljerat än
markanvisningsavtalet, då tidigare okända förutsättningar har utretts.
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8. Villkor för markanvisning
Alingsås kommun är mån om att ge markanvisningar till seriösa
byggherrar som kan genomföra projekt av god kvalitet och som även
har en rimlig tidsplan. Därför finns vissa grundläggande krav som måste
uppfyllas för att byggherren ska vara aktuell för en markanvisning och
vissa villkor som alltid är tillämpliga:
Omfattningen av markanvisningen


Markanvisningsavtal tidsbegränsas normalt till högst två år för
mark som ej är planlagd, respektive sex månader för planlagd
mark, från det att beslut ges. Förlängning kan medges av
kommunen, förutsatt att byggherren aktivt drivit projektet och
förseningen inte beror på byggherren, detta gäller både planlagd
och ej planlagd mark.



Markanvisningsavtalet ska ersättas med ett genomförandeavtal
under den tidsperiod som markanvisningen löper. Om inte ett
bindande genomförandeavtal upprättats under avtalstiden,
upphör markanvisningen att gälla och kommunen kan anvisa
marken till annan byggherre.
Återtagande av markanvisning



Kommunen har rätt att återta en markanvisning under den
tidsbegränsade perioden om byggherren uppenbart inte avser
eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt
som avsågs vid markanvisningen, samt om parterna inte kommer
överens om villkoren.



Återtagen markanvisning ger inte byggherren rätt till ersättning
eller ny markanvisning.



Projekt som avbryts till följd av förändrade
detaljplaneförutsättningar eller beslut under planprocessen ger
inte rätt till ny markanvisning.
12
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Kostnader kopplade till markanvisning


Markanvisningsavgift tas ut för att täcka ingångsvärdena och
övriga löpande kostnader, som uppkommer under
anvisningstiden. Utgångspunkten är att kommunen ska kunna
ersättas för alla sina kostnader för att marken ligger obebyggd,
men också för att marken är låst under en kortare eller längre tid.
Avgiften regleras i markanvisningsavtalet.



Erlagd markanvisningsavgift återbetalas inte om
markanvisningsavtalet förfaller eller återtas.



Erlagd markanvisningsavgift räknas inte av mot köpeskilling.



Markanvisningsavgiften medför inte en rätt att ta marken i
anspråk på ett sätt som nämnvärt påverkar marken, utan enbart
till mindre geotekniska och miljötekniska undersökningar.



Mark för bostäder säljs av kommunen till marknadsmässigt pris.
Riktlinjer för markanvisningen gäller inte för försäljning av
småhustomter för enskilt byggande.



Separat avtal upprättas för reglering av kostnader i samband
med planarbetet.
Kommunens insyn i markanvisade projekt



Projektering av byggnation i samband med detaljplanearbetet
ska göras i samråd med kommunen.



Markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga
godkännande. Detta gäller även överlåtelse till närstående
företag.

13
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Övriga beslut av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd som
fattats eller kommer att fattas och som gäller vid tidpunkten för
markanvisningen ska följas.

14
Sida 89 av 172

Principer för markprissättning


Lagen om offentlig upphandling är inte tillämplig i samband med
kommuners marköverlåtelser.



Kommunen ska följa kommunallagen där det bland annat finns
ett förbud mot att ge understöd till enskild. Enligt
kommunallagen gäller likställighetsprincipen samt förbud att ge
individuellt inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger
synnerliga skäl för det. Försäljning under marknadspris är därför
som huvudregel inte tillåtet.



Kommuner omfattas av EU:s statsstödsregler, vilket innebär att
otillåtet statsstöd kan anses föreligga om försäljningspriset för
marköverlåtelser ligger under marknadsvärdet.



Kommunen använder sig av oberoende värderare, när behov
finns.
Övriga villkor och principer



Ett markanvisningsavtal får ej överlåtas utan kommunens
skriftliga medgivande. Detta villkor gäller all form av överlåtelse.



Om byggherren inte genomfört tidigare tilldelade
markanvisningar, kan detta vägas in i kommunens bedömningar
om byggherren kan bli aktuell för markanvisning. Detta gäller inte
fall då detta berodde på kommunen.

9. Intresseanmälan
I Alingsås kommun är det exploateringsenheten som ansvarar för
markanvisningar. Det finns olika sätt att kontakta kommunen och anmäla
intresse för markanvisning. Genom kommunens e-tjänst ”Intresseanmälan
för att exploatera kommunal mark” kan byggherrar fylla i önskemål och
anmäla sitt intresse. I e-tjänsten lämnar även byggherren sina
15
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kontaktuppgifter, vilka varje byggherre själv är ansvarig för att uppdatera. Etjänsten finns tillgänglig på Alingsås kommuns hemsida. Det går även att
kontakta kommunen via mail, telefon och brev.
Mailadress: kommunstyrelsen@alingsas.se
Telefon: 0322 – 61 60 00
Adress: Kommunledningskontoret, Stora Torget 1, 441 81 Alingsås
Hemsida: alingsas.se
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-10-02

§ 157 2019.503 KS

Komplettering av riktlinjer för markanvisning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 April 2018 § 89 Riktlinjer för Markanvisning i Alingsås
kommun. Den 13 maj 2019 § 96 gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag
att komplettera riktlinjerna för markanvisning med möjligheten, att när det anses befogat,
använda olika former av medborgardialog i samband med markanvisningar.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 september 2019 lämnat följande yttrande
samt förslag till beslut:
Riktlinjerna för markanvisning har kompletterats med möjligheten att använda
medborgardialog i samband med markanvisningar. Den kompletterande texten beskriver
också att det inte finns några garantier för att de synpunkter som inkommer i samband med
medborgardialog, kommer att genomföras, utan att allmänhetens förslag endast kommer att
ligga till grund för den fortsatta planprocessen.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Förslag till riktlinjer för markanvisning antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottet enas vid dagens sammanträde om att återremittera ärendet.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-09-02
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2020.344 KS

Kommunstyrelsen

Revidering av fullmäktiges arbetsordning, sammanträde på
distans
Ärendebeskrivning
Fullmäktiges arbetsordning ska reglera i vilken utsträckning distansdeltagande får ske, 5 kap.
72 § tredje stycket kommunallagen (KL). I nuläget regleras inte möjligheten till
distansdeltagande i Alingsås kommuns arbetsordning för fullmäktige. För att kunna tillåta
ledamöter att delta på distans på ett sammanträde med kommunfullmäktige krävs att
fullmäktiges arbetsordning kompletteras med en paragraf som reglerar distansdeltagande.
Förslag till förändring innebär att numreringen av paragraferna i arbetsordningen uppdateras.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret föreslås att ny paragraf med rubriken Sammanträde på distans
läggs till mellan nuvarande 13 § och 14 §. Paragrafen i sin helhet föreslås enligt följande:
”Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar före sammanträdet anmäla detta
till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.”
Arbetsordning för kommunfullmäktige med föreslagna ändringar finns även bifogad, med
ändringar markerade i rött.
Ekonomisk bedömning
En revidering av arbetsordningen innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning godkänns i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
Beslutet ska skickas till
Författningssamling

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg
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Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-09-02
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Arbetsordning för kommunfullmäktige
Antagen av kommunfullmäktige den XX XX 20XX, § XX.
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.
Antalet ledamöter
1§
Fullmäktige har 51 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.
Tillkommande uppgifter
2§
Kommunfullmäktiges presidium är beredningsorgan för revisorernas budget och tillika
beredningsorgan för ansvarsprövningen i samband med ärende om ansvarsfrihet
gällande årsredovisningen.
Uppdraget som beredningsorgan för revisorernas budget
innebär att också att presidiet skall granska revisorernas räkenskaper och förvaltning.
Därutöver beslutar presidiet om alkoholrepresentation inom de kommunala verksamheterna.
Valberedning
3§
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning
för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande.
Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla
med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.
Fullmäktigeberedningen
4§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum väljer fullmäktige för den löpande
mandattiden en fullmäktigeberedning för beredning av revisorernas anslag m m.
Denna beredning utgörs av fullmäktiges presidium enligt 2 §.
Valet förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december.
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Ordförande och vice ordförande
5§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet väljer fullmäktige bland
ledamöter en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium).
Presidievalet skall förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av oktober
månad.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
6§
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem
vara ålderspresident.
7§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden
av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
Tid och plats för sammanträdena
8§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och augusti. I september
hålls två sammanträden. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda
fullmäktige första gången i oktober månad.
9§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med
vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden och skall
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra
sammanträdet.
10 §
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden
för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot
och ersättare om beslutet.
Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före den bestämda
sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.
11 §
Fullmäktige sammanträder i lokaler på hotellet, Bankgatan 1 i Alingsås.
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Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett
visst sammanträde.
12 §
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som skall
behandlas skall införas i ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden
inför ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningarna.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
13 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen,
kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår.
I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet skall fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse
om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas.
I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare
som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta
sammanträdet.
Sammanträde på distans
14 §
Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar före sammanträdet anmäla detta
till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Ärenden och handlingar till sammanträdena
14 §
Ordföranden bestämmer när fullmäktige skall behandla ett ärende, om inte annat följer
av lag.
15 §
Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttrande i de ärenden
som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende skall tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen
under sammanträdet.
Interpellationer och enkla frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vid vilket de avses bli ställda.
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
16 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, skall snarast anmäla detta till partiets gruppledare eller den partiet
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utsett.
Denne låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
Om tiden medger, skall ersättaren kallas skriftligen.
17 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i pågående sammanträde, kallar ordföranden
in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
18 §
Det som sagts om ledamot i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare, som kallats till
tjänstgöring.
19 §
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra
under ett pågående sammanträde.
Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående
handläggning av ett ärende.
Placering
20 §
Ledamöterna sitter partivis enligt den placeringslista som kommunledningskontoret
upprättar.
Upprop
21 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde
och när ordföranden anser att det behövs.
Protokolljusterare
22 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 21 §, väljer fullmäktige två ledamöter och en ersättare
att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att
i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.
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Turordning för handläggning av ärendena
23 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som
inte finns med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde
för att återuppta det senare under sammanträdet.
Yttranderätt vid sammanträdena
24 §
Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende
berör får delta i överläggningen i ärendet.
Ordföranden och vice ordförandena i fullmäktigeberedning får delta i överläggningen,
när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.
Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som
besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med
anledning av svaret.
25 §
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som
berör revisorernas egen förvaltning.
26 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det
behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och
fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna
upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar
på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
27 §
Kommundirektören får delta i överläggningarna i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.
Talarordning och ordning vid sammanträdena
28 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller
hon har anmält sig och blivit uppropad. Talartiden per inlägg får vara högst fem
minuter. Mer än ett inlägg per ledamot och ärende är tillåtet.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två korta
inlägg på högst två minuter för replik med anledning av vad varje talare anfört. Inlägget
görs omedelbart efter den talare som har ordet.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
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ordföranden rättar sig får ordföranden ta från denne ordet. I övrigt får ingen avbryta en
talare under talarens anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden upplösa
sammanträdet.
Yrkanden
29 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de
har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något
yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett yrkande
avfatta det skriftligt.
Deltagande i beslut
30 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses
ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstningar
31 §
När omröstningar genomförts, biträdes ordföranden av de två ledamöter som har
utsetts att justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop.
Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller
återta en avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning
genomföras omedelbart.
32 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som
valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas,
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt.
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
Motioner
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33 §
En motion skall vara skriftlig och lämnas av en eller flera ledamöter.
Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli.
En motion får också väckas vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Interpellationer
34 §
En interpellation skall vara skriftlig.
Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast två dagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör
som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då
interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt och lämnas in till kansliet senast två dagar
före sammanträdet. Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen
före den sam-manträdesdag då svaret lämnas.
Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i
kungörelsen.
Interpellationssvaret läggs in i den digitala kallelsen till det sammanträde, då svaret skall
lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§
kommunal-lagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Om en interpellation avser förhållanden i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i,
får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till ordföranden
i styrelsen eller annan nämnd i kommunalförbundet att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.
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8(9)
Frågor
35 §
En fråga skall vara skriftlig.
Den bör ges in till kommunstyrelsens kansli senast 2 dagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock
inte vara skriftligt. En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.
Beredning av ärendena
36 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
fullmäktige skall behandla, skall remitteras.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss
av sådana ärenden.
Förklaring vid revisionsanmärkning
37 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer presidiet i vilken ordning förklaringar
över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen skall inhämtas från
den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats.
37 a §
Behandlingen i kommunfullmäktige i samband med beviljandet av ansvarsfrihet innebär
att varje nämnd behandlas för sig.
Allmänhetens frågestund
38 §
Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid
följande sammanträden med fullmäktige:
1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen,
2. när fullmäktige behandlar budgeten,
3. när facknämnderna redogör för sina respektive verksamheter.
I kungörelsen till dessa sammanträden skall anges att allmänhetens frågestund skall
förekomma. Uppgift härom skall också tas in i ortstidningarna. Allmänhetens frågestund
hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden skall
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för
att lämna upplysningar under den.
Fullmäktiges presidium beslutar efter samråd med kommunstyrelsens presidium att
allmänhetens frågestund skall få förekomma även i andra fall.
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9(9)
Justering av protokollet
39 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen
skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.
Reservation
40 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen,
skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Expediering
41 §
Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs
av besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer skall dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och
de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar
annat.
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Svar på granskningsrapport om efterlevnaden av
dataskyddsförordningen
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun har KPMG genomfört en
granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Syftet med granskningen har varit
att bedöma kommunens övergripande rutiner för efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
KPMG:s sammanfattande slutsats är att det finns utvecklingsområden och brister vad avser
arbetet med och efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Sammanfattningsvis har
kommunrevisionen identifierat följande förbättringsområden:
Det finns en kunskapsbrist om personuppgiftsincidenter och dokumentation av
personuppgiftsincidenter är bristfällig. Kommunrevisionen efterlyser en kunskapsökning kring
hantering, dokumentation och risk- och konsekvensbedömning av personuppgiftsincidenter.
Vad gäller dokumentation önskar kommunrevisionen att ett omtag görs genom en ökad
central styrning vad gäller övergripande styrdokument och tydligare mallar.
Kommunrevisionen rekommenderar att kommunstyrelsens ledamöter årligen får ta del av
statistik gällande inträffade personuppgiftsincidenter.
Det finns en kunskapsbrist om registerförteckningar och väsentliga brister i
registerförteckningarna. Kommunrevisionen bedömer att det finns ett tydligt behov av
utbildningsinsatser om registerförteckningar och hur de fylls i korrekt. Vad avser de
väsentliga bristerna i registerförteckningarna anser kommunrevisionen att ett omtag behövs
med en översyn av befintlig struktur och en revidering av nuvarande mall. Vidare behöver
registerförteckningarna uppdateras kontinuerligt.
Den nuvarande hanteringen av den gemensamma filytan G:, där personuppgifter lagras
ostrukturerat och dit många anställda har tillgång, strider mot gällande lagstiftning. Det finns
även lokala lagringsutrymmen, där personuppgifter kan ha lagrats. Kommunrevisionen
rekommenderar att både den gemensamma filytan och lokala lagringsutrymmen ses över.
Kommunrevisionen rekommenderar att dataskyddsombudet bör genomföra dokumenterade
granskningsinsatser och bedömer att dagens upplägg med kombinerad tjänst som
digitaliseringsansvarig och dataskyddsombud inte är optimal.
Det saknas en rutin för rättelse och radering av personuppgifter. Kommunrevisionen föreslår
att kommunstyrelsen upprättar en sådan.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida106
1 avav2172

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

AU § 121, forts
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 17 augusti 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av rapporten och delar i huvudsak de slutsatser som
framkommer i rapporten.
Alingsås kommun har under tiden som granskningen skedde tecknat ett avtal med
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om att köpa in dataskyddsombudsrollen som
tjänst. Dataskyddsombud tillträder den 1 september 2020. Kommunledningskontoret kommer
snarast att föra en dialog med dataskyddsombud om vilken typ av dokumentation som bör
föras samt hur tillgängliga mallar ska utformas, och hur arbetet med efterlevnaden av
dataskyddsförordningen i sin helhet kommer att bedrivas. Åtgärden att köpa in en renodlad
tjänst som dataskyddsombud bedöms svara till ett antal av de rekommendationer som
kommunrevisionen ger. Då nytt dataskyddsombud ännu inte har tillträtt lämnas inga precisa
åtgärder kring de åtgärder som rör dataskyddsombud.
De styrdokument som Alingsås kommun antagit kring dataskyddsförordningen är Policy för
behandling av personuppgifter, rutin för utlämnande av registerutdrag och rutin för hantering
av personuppgiftsincident. Dessa styrdokument anser kommunledningskontoret är tillräckliga
i nuläget, efter komplettering av en Rutin för rättelse och radering av personuppgift.
Kommunledningskontoret delar dock rekommendationen att fler mallar bör skapas och att de
som finns bör uppdateras.
En så kallad nanoutbildning (en kortare elektronisk utbildning som skickas veckovis via epost) skickades ut till samtliga anställda under våren 2018, något anpassad efter vilken roll
de anställda hade. Enligt kansli- och juridikenhetens utbildningsplan för 2021-2022 kommer
nanoutbildningen skickas ut igen till samtliga anställda under våren 2021.
Vad gäller övriga förbättringsområden identifierade av kommunrevisionen föreslår
kommunledningskontoret bilagd handlingsplan.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontoret yttrande som sitt eget.
2. Handlingsplan för efterlevnad av dataskyddsförordningen godkänns.
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Svar på granskningsrapport om efterlevnaden av
dataskyddsförordningen
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun har KPMG genomfört en
granskning av efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Syftet med granskningen har varit
att bedöma kommunens övergripande rutiner för efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
KPMG:s sammanfattande slutsats är att det finns utvecklingsområden och brister vad avser
arbetet med och efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Sammanfattningsvis har
kommunrevisionen identifierat följande förbättringsområden:










Det finns en kunskapsbrist om personuppgiftsincidenter och dokumentation av
personuppgiftsincidenter är bristfällig. Kommunrevisionen efterlyser en
kunskapsökning kring hantering, dokumentation och risk- och konsekvensbedömning
av personuppgiftsincidenter. Vad gäller dokumentation önskar kommunrevisionen att
ett omtag görs genom en ökad central styrning vad gäller övergripande styrdokument
och tydligare mallar. Kommunrevisionen rekommenderar att kommunstyrelsens
ledamöter årligen får ta del av statistik gällande inträffade personuppgiftsincidenter.
Det finns en kunskapsbrist om registerförteckningar och väsentliga brister i
registerförteckningarna. Kommunrevisionen bedömer att det finns ett tydligt behov av
utbildningsinsatser om registerförteckningar och hur de fylls i korrekt. Vad avser de
väsentliga bristerna i registerförteckningarna anser kommunrevisionen att ett omtag
behövs med en översyn av befintlig struktur och en revidering av nuvarande mall.
Vidare behöver registerförteckningarna uppdateras kontinuerligt.
Den nuvarande hanteringen av den gemensamma filytan G:, där personuppgifter
lagras ostrukturerat och dit många anställda har tillgång, strider mot gällande
lagstiftning. Det finns även lokala lagringsutrymmen, där personuppgifter kan ha
lagrats. Kommunrevisionen rekommenderar att både den gemensamma filytan och
lokala lagringsutrymmen ses över.
Kommunrevisionen rekommenderar att dataskyddsombudet bör genomföra
dokumenterade granskningsinsatser och bedömer att dagens upplägg med
kombinerad tjänst som digitaliseringsansvarig och dataskyddsombud inte är optimal.
Det saknas en rutin för rättelse och radering av personuppgifter. Kommunrevisionen
föreslår att kommunstyrelsen upprättar en sådan.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av rapporten och delar i huvudsak de slutsatser som
framkommer i rapporten.
Alingsås kommun har under tiden som granskningen skedde tecknat ett avtal med
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) om att köpa in dataskyddsombudsrollen som
tjänst. Dataskyddsombud tillträder den 1 september 2020. Kommunledningskontoret kommer
snarast att föra en dialog med dataskyddsombud om vilken typ av dokumentation som bör
föras samt hur tillgängliga mallar ska utformas, och hur arbetet med efterlevnaden av
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dataskyddsförordningen i sin helhet kommer att bedrivas. Åtgärden att köpa in en renodlad
tjänst som dataskyddsombud bedöms svara till ett antal av de rekommendationer som
kommunrevisionen ger. Då nytt dataskyddsombud ännu inte har tillträtt lämnas inga precisa
åtgärder kring de åtgärder som rör dataskyddsombud.
De styrdokument som Alingsås kommun antagit kring dataskyddsförordningen är Policy för
behandling av personuppgifter, rutin för utlämnande av registerutdrag och rutin för hantering
av personuppgiftsincident. Dessa styrdokument anser kommunledningskontoret är tillräckliga
i nuläget, efter komplettering av en Rutin för rättelse och radering av personuppgift.
Kommunledningskontoret delar dock rekommendationen att fler mallar bör skapas och att de
som finns bör uppdateras.
En så kallad nanoutbildning (en kortare elektronisk utbildning som skickas veckovis via epost) skickades ut till samtliga anställda under våren 2018, något anpassad efter vilken roll
de anställda hade. Enligt kansli- och juridikenhetens utbildningsplan för 2021-2022 kommer
nanoutbildningen skickas ut igen till samtliga anställda under våren 2021.
Vad gäller övriga förbättringsområden identifierade av kommunrevisionen föreslår
kommunledningskontoret bilagd handlingsplan.
Ekonomisk bedömning
Förslag till yttrande och handlingsplan innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontoret yttrande som sitt eget.
2. Handlingsplan för efterlevnad av dataskyddsförordningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Kommunens revisorer

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-08-17
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Handlingsplan för efterlevnad av dataskyddsförordningen

Åtgärd
Revidera Rutin för hantering av personuppgiftsincident och skapa mallar för dokumentation

Ansvarig
roll/enhet/förvaltning
Kansli- och juridikenheten

Färdigställd
senast
2020-12-31

Se över utbildning av nyanställda, lägga till en obligatorisk del om GDPR

Kansli- och juridikenheten och
personalavdelningen

2020-12-31

Se över behov av förvaltningsspecifik utbildning

Kansli- och juridikenheten och
dataskyddsombud

2021-06-30

Återrapportera statistik över inträffade personuppgiftsincidenter till kommunstyrelsen en
gång per år i samband med årsredovisningen

Kansli- och juridikenheten

I samråd med dataskyddsombud se över hantering av personuppgifter på gemensam och
lokal filyta, och upprätta korrekt dokumentation

Kansli- och juridikenheten och
dataskyddsombud

2021-12-31

I samråd med dataskyddsombud uppdatera registerförteckningsmallen och kontrollera att
samtliga är korrekt ifyllda

Kansli- och juridikenheten och
dataskyddsombud

2021-12-31

Upprätta rutinbeskrivning för rättelse och radering av personuppgifter

Kansli- och juridikenheten

2020-12-31
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1

Sammanfattande bedömning och rekommendationer
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns utvecklingsområden och brister vad
avser arbetet med och efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
Revisionsrapporten är utifrån önskemål och behov även av vägledande karaktär, där
nämnderna kan få ett stöd i det dagliga arbetet genom rapporten.
Sammantaget upplever vi intervjuade tjänstepersoner och politiker som engagerade
och villiga att genomföra ett förbättrings- samt utvecklingsarbete vad gäller
efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
Mot bakgrund av vår granskning och iakttagelser bedömer vi att följande bör ses över:
Dagens upplägg med en kombinerad tjänst som digitaliseringsansvarig och
dataskyddsombud inte är optimalt där tillägnad tid på ca 20 % inte är tillräcklig för
uppdraget som dataskyddsombud för en kommun i Alingsås storlek. Vid tid för
granskningen framkommer att det inte finns tid till att granska och kontrollera
nämndernas och styrelsernas arbete, (vilket ska ske systematiskt), genomföra
riktade utbildningsinsatser, kontinuerliga möten mellan dataskyddsombudet och
förvaltningarna, kontinuerlig rådgivning mm.
-

Vi bedömer att det finns ett behov av en kunskapsökning i förvaltningarna samt
bland personal ute på fältet vad gäller hantering, dokumentation och risk- och
konsekvensbedömning av personuppgiftsincidenter. Detta i syfta att bl.a. uppnå
en enhetlig tolkning och förståelse i verksamheterna av dataskyddsförordningens
krav och intentioner vad gäller personuppgiftsincidenter samt skapa förutsättningar
för en korrekt hantering i den praktiska tillämpningen.

-

Vi anser att det finns ett behov av ett omtag avseende dokumentation av
personuppgiftsincidenter, där det finns ett behov av bl.a. en ökad central styrning
vad gäller övergripande styrdokument följt av mallar/inrapporteringsblanketter. Vi
bedömer att dokumentationen av förekommande incidenter inte är på en
tillfredställande nivå, då dokumentationen är bristfällig.
Dokumentation av personuppgiftsincidenter är obligatorisk, där den
personuppgiftsansvarige ska dokumentera samtliga personuppgiftsincidenter
inbegripet omständigheterna kring incidenten, risker och effekter samt de
korrigerande åtgärder som har vidtagits. Dokumentation ska ske oaktat om
nämnden bedömer att inrapportera personuppgiftsincidenten till Datainspektionen
eller ej. Det bör framhållas att personuppgiftsincidenter som inte hanteras på ett
korrekt sätt kan leda till sanktionsavgifter samt förtroendeskador för kommunen.
Det bör vidare noteras att anmälan till Datainspektionen är obligatorisk, såvida det
inte är sannolikt att incidenten leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter
och friheter. Detsamma gäller information till de registrerade.
2
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-

En förklarande orsak avseende de nämnder som inte har angivit någon förekomst
av personuppgiftsincidenter bedöms vara avsaknad av tillräckliga kunskap om vad
en personuppgiftsincident är och vad som ska klassas som en incident.
Vi anser att det finns ett behov av att förvaltningarna samt personal ute på fältet får
en närmare information om klassning av personuppgiftsincidenter, där utveckling
av begreppet följt av konkreta exempel är av betydelse för en ökad förståelse samt
upptäckt av eventuella personuppgiftsincidenter.

-

I syfte att kunna genomföra en risk- och konsekvensbedömning följt av bedömning
om lämpliga och korrekta åtgärder behöver nuvarande blankett kompletteras samt
uppdateras, (se sid 14 för områden som bör tillföras).

-

Rapporten för personuppgiftsincidenter bör kompletteras med ett förvaltningsbeslut
om huruvida personuppgiftsincidenten ska inrapporteras till datainspektionen eller
ej. rapport inklusive ett beslut bör diarieföras. Det bör betonas att samtliga
incidenter som är kopplade till personuppgifter ska dokumenteras, oaktat
allvarlighetsgrad.

-

Vi bedömer att samtliga uppkomna personuppgiftsincidenter bör rapporteras till
dataskyddsombudet. Dataskyddsombudets främsta uppdrag är att övervaka
efterlevnaden av dataskyddsförordningen följt av rådgivning och stöd till
personuppgiftsansvariga nämnder och bolagsstyrelser. Härigenom är det av vikt
att information om eventuellt uppkomna personuppgiftsincidenter kommer till
dataskyddsombudets kännedom.

-

Vi rekommenderar att kommunstyrelsens ledamöter årligen får ta del av en
statistik avseende inträffade personuppgiftsincidenter inom ramen för styrelsens
uppsiktsplikt. I dagsläget når inte informationen till kommunstyrelsen i sin helhet.

-

Vi bedömer att det krävs ett omtag vad avser arbetet med registerförteckningar,
där det finns väsentliga brister. Det finns ett behov av översyn av strukturen i
registerförteckningarna. Ett första steg bör därmed vara revidering av nuvarande
mall för registerförteckningar vad gäller struktur och frågeställningar. Granskningen
visar att utifrån befintliga brister i mallen har vissa nämnder skapat ”egna
varianter”.

-

Vi bedömer att det är av vikt att det finns uppdaterade kommunövergripande
styrdokument följt av korrekta mallar och underlag avseende hantering av
personuppgifter. Detta i syfte att uppnå en enhetlig nivå och hantering av
behandling av personuppgifter inom verksamheterna.

-

Vi bedömer vidare att det finns ett tydligt behov av utbildningsinsatser vad avser
registerförteckningar som är grundstommen i hanteringen av personuppgifter.

-

Respektive nämnd och styrelse är juridiskt sett ytterst ansvariga för att uppnå en
tillfredställande nivå vad avser efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Dock ska
kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt följa upp huruvida nämnder och
3
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bolagsstyrelser hanterar det ålagda ansvaret följt av framtagande av centrala
styrdokument som stödjer verksamheterna i dataskyddsarbetet.
-

Registerförteckningarna ska uppdateras vid behov och hållas aktuella. Nämnderna
har ett ansvar att tillse att samtliga personuppgiftsbehandlingar upptas i en
registerförteckning. Härigenom bör nämnderna sondera huruvida samtliga
behandlingar finns registrerade.

-

Den gemensamma filytan bör ses över snarast, där hanteringen strider mot
gällande lagstiftning.

-

Det finns vidare lokala lagringsutrymmen, där anställda kan ha lagrat
personuppgifter. Vi rekommenderar att samtliga anställda uppmanas att se över
lokala lagringsutrymmen för att antingen flytta nödvändiga uppgifter för arbetet, till
rätt plattform eller gallra. Det bör betonas att personuppgifter kan endast
behandlas med stöd av rättsliga grunder, för specifika, konkreta och berättigande
ändamål.

-

Dataskyddsombudet bör genomföra dokumenterade granskningsinsatser för
respektive nämnd och bolag. Resultatet följt av rekommendationer bör
dokumenteras i en granskningsrapport för varje nämnd och styrelse.

-

Kommunstyrelsen bör upprätta en dokumenterad rutinbeskrivning avseende
rättelse och radering av personuppgifter. Av rutinen bör ansvarsfördelning samt
praktiskt utförande vid en eventuell begäran om rättelse eller radering framgå.

*I samband med faktagranskningen har det framkommit att kommunstyrelsen kommer
fr.o.m. september månad köpa en renodlad tjänst som dataskyddsombud från
kommunalförbundet Göteborgsregionen. Detta bedöms som positivt.
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2

Bakgrund
Vi har av Alingsås kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens
övergripande rutiner för efterlevnad av dataskyddsförordningen.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Rapporten syftar till att granska kommunens övergripande rutiner för efterlevnad av
dataskyddsförordningen. Följande avser rapporten besvara:
1.

Finns det ett centralt utsett dataskyddsombud?

2.

Befinner sig dataskyddsombudet i en oberoendeposition?

3.

Har samtliga nämnder beslutat om att utse ett dataskyddsombud?

4.

Har kommunstyrelsen säkerställt att det finns registerförteckningar över
personuppgiftsbehandlingar i enlighet med artikel 30.1, dataskyddsförordningen?

5.

Har kontroller av registerförteckningar genomförts för att säkerställa att
förteckningarna är korrekt upprättade utifrån dataskyddsförordningens
grundläggande principer? (Ändamålsbeskrivning, personuppgiftsansvarig,
kategorier av personuppgifter, förekomst av känsliga personuppgifter,
dokumentation om förekomst av överföring av personuppgifter sker till
tredje land, mottagare internt och externt, tidsfrister för radering, rättslig
grund för behandling, beskrivning av tekniska och organisatoriska
säkerhetsåtgärder m.m.)

6.

Finns rutiner för incidentrapporteringar?

7.

Har rutinerna för incidentrapportering efterlevts av nämnder och styrelsen?

8.

Hur många incidentrapporter har inkommit sedan lagens ikraftträdande?

9.

Har riskbedömning genomförts av incidenterna och hur många har
kategoriserats som allvarliga?

10.

Har incidenter som bedömts medföra allvarliga risker för den registrerades
integritet anmälts till Datainspektionen?

11.

Finns dokumenterade rutiner för begäran om registerutdrag?

12.

Finns dokumenterade rutiner för rättelse av uppgifter?
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13.

Finns dokumenterade rutiner för radering av uppgifter?

14. Har riktade utbildningar/information tillhandahållits till nämnderna
utifrån verksamheternas särskilda behov vad gäller behandling av
personuppgifter?

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

2.3

•

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och
om det fria flödet av sådana uppgifter.

•

Riktlinjer från European Data Protection Board, (Europeiska dataskyddsstyrelsen)

•

Interna riktlinjer/policys

Metod
Studium och genomgång av relevanta styrdokument och beslutsunderlag samt
övergripande granskning och analys av registerförteckningar avseende
personuppgiftsbehandlingar.
Intervjuer och avstämningar har genomförts med digitaliseringsansvarig tillika
dataskyddsombud, stabschef/administrativt chef, kommunjurist samt
kommunstyrelsens ordförande.
Rapporten har faktagranskats av dataskyddsombudet samt stabschef/administrativ
chef.

3.

EU-rättslig lagstiftning
Dataskyddsförordningen trädde ikraft den 25 maj 2018 och är gällande ramverk för
behandling av personuppgifter. I och med ikraftträdandet av dataskyddsförordningen,
(GDPR), upphävdes personuppgiftslagstiftningen, (PuL 1998:204). Den nya
lagstiftningen syftar bl.a. till ett starkare skydd för individers integritet och större makt till
att kunna bestämma över sina personuppgifter. Härigenom ska både offentliga och
privata verksamheter anpassa hanteringen av personuppgifter till gällande regler inom
ramen för Dataskyddsförordningen.
Bristande hantering samt överträdelser kan innebära betydande sanktionsavgifter till
skillnad från tidigare lagstiftning. Likaså riskerar en bristande hantering av personuppgifter leda till förtroendeskador för kommunen som helhet samt personuppgiftsansvariga nämnder och styrelser.
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Hantering av personuppgifter ska ske utifrån förordningens grundläggande principer
enligt följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laglighet
Korrekthet
Öppenhet
Ändamålsbegränsning
Uppgiftsminimering
Riktighet
Lagringsminimering
Integritet och konfidentialitet
Ansvarsskyldighet

Vid behandling av personuppgifter måste verksamheterna stödja sig på en så kallad
”rättslig grund”. Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandling ej laglig.
Vidare ska styrelsen och nämnderna utse ett dataskyddsombud, (DSO), som bl.a. har
till uppgift att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

4.

Dataskyddsombud
Dataskyddsförordningen, artikel 37.1, fastställer att ett dataskyddsombud, (DSO) ska
utses i följande tre fall:
a) Behandlingen genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ.
b) Den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet
består av behandling som kräver regelbunden och systematisk övervakning av
de registrerade i stor omfattning.
c) Den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets kärnverksamhet
består av behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter och
personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser.

4.1

Dataskyddsombudets uppdrag
Enligt dataskyddsförordningen, artikel 39 ska dataskyddsombudet ha minst följande
uppgifter:
- Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar om deras skyldigheter
enligt dataskyddsförordningen.
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- Att övervaka och kontrollera efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
- Att övervaka och kontrollera efterlevnaden av den personuppgiftsansvariges
eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av personuppgifter, inbegripet
ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i
behandling och tillhörande granskning.
- Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd
och övervaka genomförandet av den.
- Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.
- Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör
behandling, och vid behov samråda i alla andra frågor.
Europeiska dataskyddsstyrelsens riktlinjer fastställer att dataskyddsombudets främsta
prioritering bör vara ett möjliggöra efterlevnad av dataskyddsförordningen.
Det är vidare av stor vikt att dataskyddsombudet befinner sig i en oberoendeposition,
där vederbörande ska kunna arbeta självständigt och fullgöra sina uppgifter på ett
oberoende sätt. Detta innebär att personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden
får exempelvis inte instruera dataskyddsombudet om vilka resultat som bör uppnås,
hur ett klagomål ska hanteras eller att inta en viss ståndpunkt i ärenden som rör
dataskyddslagstiftningen. Som exempel kan nämnas att det inte är lämpligt att ett
dataskyddsombud sitter i organisationens ledning eller är delaktig i att fatta strategiska
beslut om kärnverksamheten.
Det framhålls samtidigt att arbetet som dataskyddsombudet ställer höga krav vad avser
integritet och hög yrkesetik.
Vad gäller erforderlig kompetens fastställer dataskyddsförordningen att ett
dataskyddsombud ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och i
synnerhet sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende dataskydd samt
förmågan att fullgöra ovan nämnda uppgifter.

4.3

Dataskyddsombud Alingsås kommun
Iakttagelser
I Alingsås kommun är dataskyddsombudet tillika digitaliseringsansvarig. Av
intervjuerna med dataskyddsombudet framgår att digitaliseringsuppdraget upptar minst
80 % av tiden, där resterande 20 % ägnas uppgifterna som dataskyddsombud.
Kommentarer och bedömning
Utöver erforderliga kvalifikationer och kompetens ställer dataskyddsförordningen krav
på att organisationen ska stödja dataskyddsombudet genom att tillhandahålla
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erforderliga resurser. Det framhålls att dataskyddsombudet bör ha tillräckligt med tid i
syfte att fullgöra sina uppgifter. Detta är särskilt viktigt när ett dataskyddsombud
innehar flera funktioner och utses på deltid.
Vi anser att dagens upplägg med en kombinerad tjänst som digitaliseringsansvarig och
dataskyddsombud inte är optimalt där tillägnad tid på ca 20 % inte är tillräcklig för
uppdraget som dataskyddsombud för en kommun i Alingsås storlek.
Av intervju med dataskyddsombudet framkommer att det inte finns tid till att granska
och kontrollera nämndernas och styrelsernas arbete, (vilket ska ske systematiskt),
genomföra riktade utbildningsinsatser, kontinuerliga möten mellan dataskyddsombudet
och förvaltningarna, kontinuerlig rådgivning mm. Av intervjuerna framgår att bristande
tid och utrymme har lett till att fokus hamnar endast på ”hands-on” lösningar,
exempelvis när en personuppgiftsincident inträffar.
Det framgår att det har funnits ambitioner att köpa tjänsten som dataskyddsombudet
externt.
Bristande resurser återspeglas också i utbildningsinsatserna. Vad avser riktade
utbildningar utifrån nämndernas särskilda behov har endast vård- och
omsorgsnämnden erhållit en utbildning.
Vi bedömer att datasskyddombudet utifrån rådande tjänsteomfattning inte har möjlighet
att agera rådgivande, bevaka och granska samt arbeta förebyggande.
Formellt sett förefaller befattningen digitaliseringsansvarig att ingå i kommunledningen,
vilket kan medföra risker vad gäller oberoendefrågan. Dock framgår av intervjuerna att
digitaliseringsansvaring i praktiken inte ingår i kommunledningsgruppen och
organisationsledningen och är ej delaktig i att fatta strategiska beslut om
kärnverksamheten.
Det bör beaktas att kommunstyrelsen har ett ansvar att tillse att det inte finns risker för
intressekonflikter, beroendeposition mm. när rollen som dataskyddsombud kombineras
med andra uppdrag i kommunen.
Vi anser sammantaget att uppdragets omfattning bör ses över samt utökas då vi
bedömer dagens omfattning som otillräcklig.

5.

Utnämning av dataskyddsombud
Samtliga personuppgiftsansvariga ska utse ett dataskyddsombud. Beslutet ska
dokumenteras och vara protokollfört.
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Iakttagelser
Vi har tagit del av samtliga nämnders beslut avseende utnämning av dataskyddsombud.
Kommentarer och bedömning
Granskningen visar att samtliga nämnder formellt har utsett ett dataskyddsombud.
Besluten är dokumenterade och protokollförda. Detta bedöms som positivt.

6.

Personuppgiftsincidenter, konsekvensbedömning och
dokumentation
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som kan innebära risker för
människors friheter och rättigheter. Riskerna innebär närmare att individer förlorar
kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks genom exempelvis
obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter.
Dataskyddsförordningen, (artikel 33, punkt 1), fastställer att vid en personuppgiftsincident ska den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål och inte senare än 72
timmar efter att ha fått vetskap om den, anmäla personuppgiftsincidenten till den
tillsynsmyndighet som är behörig. I Sverige är det Datainspektionen som är behörig
tillsynsmyndighet.
Den registrerade ska informeras om personuppgiftsincidenten omedelbart, (artikel 34,
punkt 1).
De personuppgiftsincidenter som inte bedöms medföra risker för individers rättigheter
och friheter behöver ej anmälas till Datainspektionen. Därav är det av vikt att ansvarig
nämnd genomför en konsekvensanalys vid eventuella incidenter i syfte att bedöma
allvarlighetsgraden.
Samtliga personuppgiftsincidenter ska dokumenteras oaktat allvarlighetsgraden.
EU-rätten fastställer vidare att i de fall där organisationen har anlitat ett
personuppgiftsbiträde, (PuB), ska personuppgiftsbiträdet underrätta den
personuppgiftsansvarige, (nämnd & styrelse), utan onödigt dröjsmål efter att ha fått
vetskap om en personuppgiftsincident, (artikel 33, punkt 2).
Iakttagelser
Vi har tagit del av en rutinbeskrivning daterad 2018-09-20. Av rutinen framgår bl.a. att
vid en personuppgiftsincident ska ansvarig chef tillsammans med utsedd kontaktperson
för samordning av dataskyddsarbetet, kontakta dataskyddsombudet, där också en
rapport om aktuell personuppgiftsincident ska upprättas och inlämnas till
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dataskyddombudet. Ansvarig förvaltning ska genom utsedd samordnare diarieföra
rapporten i kommunens ärendehanteringssystem.
Det fastställs vidare att dataskyddsombudet gör en bedömning om huruvida incidenten
ska anmälas till Datainspektionen. Likaså ansvarar dataskyddsombudet för en
bedömning om incidentetens allvarlighetsgrad som ligger till grund huruvida den
registrerade ska informeras.
Vi har tagit del av upprättade rapporter avseende inträffade personuppgiftsincidenter
som förvaltningarna ansvarar för att fylla i. Av rapportstrukturen framgår ett frågebatteri
omfattande 11 frågor följt av information om anmälarens kontaktuppgifter. Dock råder
det en oenhetlig tillämpning, där vissa delar inte finns med i en del rapporter.
Vidare förekommer olikartade tolkningar i förvaltningarna vad avser en del frågor så
som:
- Vilken typ av incident har inträffat?
- Vilka kategorier av registrerade berörs av incidenten?
- Vilka konsekvenser kan incidenten få?
I rapportblanketten återfinns frågor avseende bedömningar om en incident ska
anmälas till datainspektionen eller ej samt huruvida den registrerade ska informeras,
där anmälaren ska redogöra för dessa bedömningar från förvaltningens sida.
Det är dock oklart huruvida det har skett ett samråd med dataskyddsombudet i dessa
bedömningar.
Av intervjuerna framgår att förvaltningarna gör sina egna bedömningar vad gäller ovan
nämnda punkter och att dataskyddsombudet bistår i bedömningarna vid behov.
Det råder vidare en oenhetlig hantering avseende vem som fyller i rapportblanketten.
Vi har noterat att det förekommer inkonsekventa bedömningar. Exemplevis finns
incidenter där det framgår att konsekvenserna medför tydliga risker för den
registrerades rättigheter och friheter men som har bedömts som ej allvarliga och
därmed inte anmälts till Datainspektionen. Vidare har inte heller den registrerade
informerats. Ett exempel är röjande av skyddade personuppgifter, där konsekvensen
bedöms vara att den registrerade riskerar att komma till skada.
Lagstiftningens främsta intention med informationen till enskilda utan onödigt dröjsmål
är att ge de registrerade specifik information om de åtgärder som de bör vidta för att
skydda sig själva.
Vi har uppmärksammat avsaknaden av kontaktuppgifter till anmälaren i vissa rapporter
samt förekomst av inkomplett rapport.
Ett fåtal incidenter har inrapporterats till datainspektionen. På frågan om vem som är
personuppgiftsansvarig i anmälningsblanketten till Datainspektionen ska den nämnd
där personuppgiftsincidenten har ägt rum anges, då det är nämnd och styrelse som är
juridiskt sett personuppgiftsansvariga. De inrapporteringsunderlag som vi har tagit del
av anges Alingsås kommun som personuppgiftsansvarig.
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Nedan redogörs för antal personuppgiftsincidenter per nämnd. Vid tid för granskningen
har vård- och omsorgsnämnden flest antal personuppgiftsincidenter. Detta kan bero på
olika faktorer.
Figur 5:1

Nämnd

Antal
incidenter
2018
1

Varav
anmälda
till DI
1

Antal
incidenter
2019
2

Varav
anmälda
till DI
0

Barn-och ungdomsnämnden

0

0

4

2

Samhällsskyddsnämnden

0

0

1

0

Kultur- och utbildningsnämnden

0

0

1

0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

0

0

0

0

Tekniska nämnden

0

0

0

0

Socialnämnden

0

0

1

0

Vård- och omsorgsnämnden

5

0

9

1

Överförmyndarnämnden

0

0

0

0

Kommunstyrelsen

Kommentarer och bedömning
Vi bedömer att det finns ett behov av en kunskapsökning i förvaltningarna samt bland
personal ute på fältet vad gäller hantering, dokumentation och risk- och
konsekvensbedömning av personuppgiftsincidenter. Detta i syfte att uppnå en
enhetlig tolkning och förståelse i verksamheterna av dataskyddsförordningens krav och
intentioner vad gäller personuppgiftsincidenter samt skapa förutsättningar för en
korrekt hantering i den praktiska tillämpningen.
Under 2019 har Datainspektionen fått in ca 90 anmälningar per vecka och det är en
ökning med ca 30 % i jämförelse med 2018. Ökningen härleds till en ökad
medvetenhet och kunskap om anmälningsskyldigheten. Det bör också beaktas att det
finns ett stort mörkertal avseende anmälningspliktiga incidenter som inte anmäls.
Vår bedömning är att sannolikheten att flertalet nämnder inte har haft någon form av
personuppgiftsincident alternativt har endast ett fall, är låg. Som exempel kan nämnas
att det är tillräckligt med att ett mail innehållande personuppgifter skickas till fel
mottagare för att det ska klassas som en personuppgiftsincident.
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Vad avser upptäckt samt redogörelse av incidenter kan en förklarande orsak avseende
de nämnder som inte har angivit någon förekomst av personuppgiftsincidenter
alternativt har endast inrapporterat enstaka fall, vara avsaknad av tillräcklig kunskap
om vad en personuppgiftsincident är och vad som ska klassas som en incident. Övriga
orsaker kan vara en ”rädsla” för offentliggörande av incidenter utanför den egna
nämnden.
Denna bild delas av de intervjuade tjänstepersoner där det råder enighet om behovet
av utbildningsinsatser vad gäller förståelse och hantering av personuppgiftsincidenter.
Vissa nämnder har också kommit längre i sitt arbete vad gäller kunskap, bedömning
och hantering av förekommande incidenter, vilket leder till att en högre andel
personuppgiftsincidenter upptäcks samt inrapporteras.
Vi anser att det finns ett behov av att förvaltningarna samt personal ute på fältet får en
närmare information om klassning av personuppgiftsincidenter, där utveckling av
begreppet följt av konkreta exempel är av betydelse för en ökad förståelse samt
upptäckt av eventuella personuppgiftsincidenter.
Dokumentation av personuppgiftsincidenter är obligatorisk, där den personuppgiftsansvarige ska dokumentera samtliga personuppgiftsincidenter inbegripet
omständigheterna kring incidenten, risker och effekter samt de korrigerande
åtgärder som har vidtagits. Detta innebär att respektive personuppgiftsansvarig ska
genomföra en risk- och konsekvensbedömning följt av en tydlig dokumentation.
Dokumentation ska ske oaktat om nämnden bedömer att inrapportera
personuppgiftsincidenten till Datainspektionen eller ej.
Det bör framhållas att personuppgiftsincidenter som inte hanteras på ett korrekt sätt
kan leda till sanktionsavgifter samt förtroendeskador för Alingsås kommun.
Dokumentationen ska bl.a. göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera
efterlevnaden av hantering av personuppgiftsincidenter.
Vi anser att det finns ett behov av ett omtag avseende dokumentation av
personuppgiftsincidenter, där det finns ett behov av en ökad central styrning vad gäller
övergripande styrdokument följt av mallar/inrapporteringsblanketter. Vi bedömer att
dokumentationen av förekommande incidenter under 2019 inte är på en
tillfredställande nivå, då dokumentationen är bristfällig.
Grundläggande förutsättningar
Den nu gällande rapportblanketten behöver bl.a. formaliseras där exempelvis
grundläggande information så som ”kommunnamn” bör framgå. Blanketten behöver
vidare kompletteras med väsentliga delar. Två viktiga delar som bör tillföras blanketten
är information om vem som är personuppgiftsansvarig samt inom vilket verksamhetsområde incidenten har inträffat. Uppgift om vilken nämnd/styrelse som är
personuppgiftsansvarig ska finnas med i blanketten.
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Rapportstrukturen omfattar vissa delar som ingår i Datainspektionens anmälningsblankett. Flertalet kommuner använder sig av Datainspektionens anmälningsblankett för dokumentation av personuppgiftsincidenter, där frågorna i sin helhet har
förts över till en kommunanapassad blankett. Vi rekommenderar Alingsås kommun att
göra detsamma i syfte att uppnå en enhetlig hantering inom verksamheterna samt få
med samtliga viktiga delar.
Det är vidare av vikt att det finns svarsalternativ att tillgå vid centrala frågor, i syfte att
undvika feltolkningar inom verksamheterna vid dokumentation och inrapportering av en
incident. Lämpliga svarsalternativ finns i datainspektionens mall.
För att uppnå en korrekt dokumentation samt kunna genomföra en underbyggd riskoch konsekvensbedömning följt av bedömning om lämpliga och korrekta åtgärder
behöver blanketten kompletteras till att omfatta följande delar:
-

-

-

-

Kommunnamn
Information om personuppgiftsansvarig
Inom vilket verksamhetsområde har incidenten inträffat med syfte på
kommunens interna verksamhetsorganisation (t.ex.: Elevhälsa,
förskola/grundskola/gymnasieskola, plan- och bygglov, hemsjukvård, IFO etc.)
När inträffade incidenten, (Idag finns enbart frågan om när incidenten har
upptäckts. Incidentetens tidpunkt samt upptäckt kan ske vid skilda tidsperioder
och har betydelse för att kunna efterleva lagrummet om anmälan inom 72
timmar)
Frågan om ”vilken typ av incident som har inträffat” bör kompletteras med
följande svarsalternativ i syfte att undvika misstolkningar: Obehörigt röjande,
Obehörig åtkomst, Förlust av information, Förstöring av information, Ändring.
Hur har incidenten upptäckts, följt av svarsalternativ.
Varför incidenten har inträffat, följt av svarsalternativ (Tekniskt fel,
säkerhetsbrister, dataintrång, brist i rutinerna, mänsklig faktor mm.) Denna
information är av vikt för att kunna vidta korrekta åtgärder samt införa
förebyggande rutiner.
Huruvida incidenten gäller personuppgifter som hanteras av
personuppgiftsbiträden. I dessa fall behöver personuppgiftsansvarig tillse att
biträdet utan dröjsmål vidtar lämpliga åtgärder för att minimera konsekvenserna
av incidenten.
Information om eventuella personuppgiftsbiträden.
Huruvida uppgifterna var krypterade
Frågan om ”vilka kategorier av registrerade berörs av incidenten” kan
kompletteras med svarsalternativ i syfte att tydliggöra innebörden.
Frågan om ”vilka kategorier av personuppgifter berörs av incidenten” bör
kompletteras med svarsalternativ.
Frågan om ”vilka konsekvenser kan incidenten få” bör kompletteras med
svaralaternativ.
Allvarlighetsgrad, dvs. en bedömning om hur allvarlig incidenten är. Följande
svarsalternativ bör tillföras blanketten: Obetydlig, Begränsad, Betydande,
Mycket allvarlig.
Åtgärder med anledning av incidenten följt av information om när i tid
åtgärderna har satts in.
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-

Motivering till varför de registrerade ev. inte kommer att informeras.

Som tidigare nämnts bör möjliga svarsalternativ anges vid frågorna i syfte att underlätta
ifyllandet av rapporten för anmälaren. Svarsalternativen kan hämtas från
Datainspektioners anmälningsblankett.
Blanketten bör vid förekommande fall av incidenter kompletteras med ett
förvaltningsbeslut om huruvida personuppgiftsincidenten ska inrapporteras till
Datainspektionen eller ej. Blanketten inklusive ett beslut bör diarieföras.
Det bör noteras att anmälan till Datainspektionen är obligatorisk, såvida det inte är
sannolikt att incidenten leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och
friheter. Detsamma gäller information till de registrerade.
Dataskyddsombudets främsta uppdrag är att övervaka efterlevnaden av
dataskyddsförordningen följt av rådgivning och stöd till personuppgiftsansvariga
nämnder och bolagsstyrelser. Härigenom är det av vikt att information om uppkomna
personuppgiftsincidenter kommer till dataskyddsombudets kännedom.
Vad avser den kommunövergripande rutinbeskrivningen kan den med fördel innehålla
en beskrivning om vilken information som ska ges till den registrerade vid en
incident som medför en hög risk för de registrerades rättigheter och friheter. Centrala
delar är: en klar och tydlig beskrivning av incidenteten, kontaktuppgifter till
dataskyddsombudet samt den person som är insatt i ärendet, beskrivning av sannolika
konsekvenser av incidenteten samt åtgärder som har vidtagits följt av beskrivning av
insatser som har genomförts för att mildra konsekvenserna.
Denna information som en del i ett kommunövergripande styrdokument minimerar
riskerna med olikartade tillämpningar i verksamheterna.
Sammanfattningsvis rekommenderar vi att kommunstyrelsens ledamöter årligen får ta
del av en statistik avseende samtliga inträffade personuppgiftsincidenter inom ramen
för styrelsens uppsiktsplikt. I dagsläget når inte informationen till kommunstyrelsen i sin
helhet.

7.

Registerförteckningar
I enlighet med dataskyddsförordningen, artikel 30, ska varje personuppgiftsansvarig
föra ett register över personuppgiftsbehandling som utförts under dess ansvar
bestående av följande uppgifter:
- Namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, samt i tillämpliga
fall den personuppgiftsansvariges företrädare.
- Namn och kontaktuppgifter till dataskyddombud.
- Ändamålen med behandlingen.
- Beskrivning av kategorierna av registrerade.
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- Beskrivning av kategorierna av personuppgifter
- Förekomst av särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter)
- De kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska
lämnas ut, inbegripet mottagare i tredjeländer eller i internationella
organisationer, (kategorier av mottagare av personuppgifter internt och externt).
- Överföringar av personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell
organisation.
- Tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter.
- Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
- Laglig grund för behandlingen.
- Förekomst av anlitande av personuppgiftsbiträden.
Registerförteckningarna ska på begäran redovisas för tillsynsmyndigheten, dvs.
Datainspektionen
Iakttagelser
Av granskningen framkommer att nämnderna har upprättat registerförteckningar över
viss del av personuppgiftsbehandlingar. Dock finns väsentliga brister.
Vid tid för granskningen saknas registerförteckningar för behandlingar inom
kommunikationsenheten samt säkerhetsenheten som lyder under kommunstyrelsen.
Aktuell mall för registerförteckningarna har arbetats fram under 2017 och är i
wordformat, vilket inte är lämpligt för detta ändamål utifrån den mängd information som
behöver tillföras registerföreteckningen. Barn- och ungdomsnämnden, vård- och
omsorgsnämnden samt HR-avdelningen och ekonomienheten som lyder under
kommunstyrelsen använder sig av programmet Excel som är mer lämpat för detta
ändamål.
Av intervjuerna framgår att vissa nämnder har tillfört ytterligare frågeställningar och
information i ursprungsmallen som kan vara av värde men som i sin tur har orsakat en
oenhetlighet.
Som tidigare nämnts har dataskyddsombudet bl.a. till uppgift att övervaka
efterlevnaden av hantering av personuppgifter. Detta ska ske bl.a. genom systematiska
granskningar. Ett första granskningsområde bör vara registerförteckningarna. Vid tid för
granskningen finns ingen uttalad granskningsplan för Alingsås kommuns nämnder och
bolag följt av dokumenterade granskningsrapporter. Som tidigare nämnts är dessa
insatser inte möjliga mot bakgrund av rådande tjänsteomfattningsgrad för
dataskyddsombudet.
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Av intervju med dataskyddsombudet råder det en enighet vad gäller bedömning om att
registerförtekningarna är bristfälliga. Det framgår också att det finns ett behov av
kunskapsökning vad gäller hantering av registerförteckningar som är en central del i
efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
Vad avser mallstrukturen i registerförteckningarna återfinns ett frågebatteri som ska
besvaras vid varje personuppgistbehandling. Utifrån utrymmesskäl pga. felval av ITverktyg, har flera frågor slagits samman i frågefälten vilket leder till svårigheter vid
ifyllande av svar, uppföljning, uppdatering, återsökning samt tillsyn.
Vi har genomfört en övergripande granskning av nämndernas registerförteckningar, där
granskningen visar att det finns en del brister där följande förekommer:
- Avsaknad av personuppgiftsansvarig. Bör beaktas att det är nämnd eller styrelse som
juridiskt sett är ytterst ansvarig för efterlevnad av dataskyddsförordningen, där enskilda
anställda inte kan anges som personuppgiftsansvariga.
- Avsaknad av namn och kontaktuppgifter till dataskyddsombud
- Avsaknad av namn och kontaktuppgifter till personuppgistansvariges företrädare.
Namnuppgifter återfinns i vissa fall, dock saknas kontaktuppgifter. Förekomst av
endast förnamn. Vidare förekommer att en ”enhet/avd.” anges som kontaktperson.
- Varje personuppgiftsbehandling ska anges självständig följt av separata svar vad
avser exempelvis: ändamål, rättslig grund, kategorier av registrerade, typer av
personuppgifter, samtycke, personuppgiftsbiträde, personuppgiftsbiträdesavtal,
överföring till tredje land, förekomst av känsliga personuppgifter,
konsekvensbedömning, informationsplikt, tidsfrist för radering, tekniska och
organisatoriska säkerhetsåtgärder mm. Dock förekommer fall där nämnderna har slagit
ihop flera personuppgiftsbehandlingar. Som exempel kan socialnämnden nämnas där
ca 50 olika personuppgiftsbehandlingar redogörs som en enda behandling, vilket är
bristfälligt samt allvarligt utifrån bl.a. att behandlingarna innehåller sekretessbelagd
information, (t.ex. boendestöd, placeringar, arbetsförmågebedömningar, dödsbo,
ekonomi, externa placeringar vuxna, lägenheter som socialnämnden hyr, planering
ensamkommande barn, HVB, köpt vård, familjerättsenhet, Hälsoteket,
sekretessmaterial, socialadministratör barn och unga, sekretessrum för
familjehemssekr., utredning EKB, utredningar, återkrav mm).
Som tidigare nämnts innehåller de sammanslagna personuppgiftsbehandlingarna
sekretessbelagd information, dock har det i registerförteckningen angivits att särskilda
kategorier av uppgifter ej förekommer.
- Sammanslagning av olika personuppgiftsbehandlingar förekommer även inom
miljöskyddsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden, där dessa benämns bl.a. som
”diverse listor”. Av granskning av samhällsbyggnadsnämndens registerförteckning
framgår en sammanslagning av åtta olika behandlingar: Radon, hygienisk behandling,
tillsyn fastighetsägare, undervisningslokaler, äldreboende och vårdlokaler, vedeldning
och strandskydd, vilket strider mot gällande lagstiftning. Uppgifterna anges finnas
under en gemensam filyta G:, vilket möjliggör obehörig åtkomst. Vidare är lagring av
personuppgifter i form av ostrukturerat material inte tillåtet.
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- Avsaknad av kategorier av registrerade, där kategorier av personer som blir
registrerade ska framgå, t.ex.: medarbetare, elever, sökande avseende
försörjningsstöd, biståndsbedömning, låntagare på biblioteket m.fl.
I registerförteckningarna återfinns ovannämnda frågeställning, dock har frågan
misstolkats, där typ av personuppgifter anges istället. Kommunstyrelsen bör tillse att
det finns två separata kolumner innehållande följande frågeställningar i mallstrukturen
för registerförteckningar:
Vilka kategorier av registrerade behandlas?
Vilka typer av personuppgifter behandlas?
- Avsaknad av angivelse av laglig/rättslig grund för registreringen.
Den lagliga grunden som personuppgiftsbehandlingen stödjer sig mot ska anges med
aktuellt lagrum, dvs. artikelnummer i GDPR samt kapitel och paragraf i de fall där
behandlingen stöds med hjälp av en nationell speciallagstiftning. Begrepp som
speciallagstiftning, grundlag, lagstöd för grundläggande stöd etc. kan en anges som
laglig grund, utan ska specificeras i form av aktuell lag följt av aktuellt lagrum.
Vi vill också framhålla att ”intresseavvägning” kan ej användas inom kommunal
verksamhet och kan därmed inte anges som rättslig grund för en
personuppgiftsbehandling.
- Vad avser så kallade ”särskilda kategorier av personuppgifter”, (känsliga
personuppgifter), är det lämpligt att en självständig kolumn ägnas detta område med
följande formulering: Behandlas känsliga uppgifter och vilka? Följt av en fråga om
lagstöd.
Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter. Det finns
dock undantag, exempelvis när någon lämnar in sitt samtycke till att känsliga uppgifter
får behandlas. För att behandla känsliga personuppgifter krävs lagstöd antingen i
dataskyddsförordningen eller genom nationell lagstiftning.
Vad avser behandling av känsliga personuppgifter finns specificerade krav enligt artikel
9 i dataskyddsförordningen följt av krav på konsekvensbedömningar i enlighet med
artikel 35. Detta ställer krav på att behandling av känsliga personuppgifter ska vara väl
motiverade och välgrundade samt stödjas av en rättslig grund. Samtliga nämnder bör
se över huruvida detta krav har uppfyllts. Denna del har ej ingått i granskningen.
I mallstrukturen efterfrågas huruvida känsliga personuppgifter behandlas samt vilket
lagstöd som används. Dock saknas denna information vid flertalet personuppgiftsbehandlingar.
- Avsaknad av svar om huruvida nämnden uppfyller kraven om information till den
registrerade.
- Avsaknad av allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
- Avsaknad av tidsfrister för gallring. Bör framhållas att vad avser angivande av
tidsfrister ska dessa anges uttryckligen, dvs. det räcker inte med en hänvisning till
nämndens dokumenthanteringsplan. Denna punkt berör dataskyddsförordningens
grundläggande princip om ”lagringsminimering”.
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- Avsaknad av information om överföring till tredje land.
- Avsaknad av information om samtycke samt rutiner om detsamma. Svar förekommer
där det anges att samtycke ej behövs utifrån ”lagligt stöd”, dock saknas uppgifter om
aktuell lagstiftning och lagrum.
- Vi har uppmärksammat att förvaltningarna har svarat med ”vet ej” alt. ”inget svar”
samt ”frågetecken” i flertalet fall avseende vissa kategorier av frågor i
registerförteckningarna.
- Senaste revideringsdatum bör framgå av registerförteckningen. Vid tid för
granskningen har kultur- och utbildningsnämnden samt miljöskyddsnämnden angivit
denna information.
Vi har vidare noterat att Vård och omsorgsnämnden har skapat en ”egen” mall vad
avser registerförteckningar, dock saknas flertalet obligatoriska samt viktiga
frågeställningar.
Vi har uppmärksammat att den nämnd som har kommit längst vad gäller själva
mallstrukturen i registerförteckningar över nämndens personuppgiftsbehandlingar är
barn- och ungdomsnämnden där förvaltningen har skapat en ”egen” mall bestående av
både obligatoriska frågeställningar men också andra viktiga frågeställningar som är av
värde för nämndens interna arbete vad gäller efterlevnad av dataskyddsförordningen.
Ytterligare frågefällt som behöver tillföras mallen är namn och kontaktuppgifter till
dataskyddsombud samt namn och kontaktuppgifter till den leverantör som anlitas
som personuppgiftsbiträde.
Likaså har kultur- och utbildningsnämnden kommit längre vad gäller struktur och
innehåll i registerförteckningarna. De frågeställningar som behöver tillföras mallen för
registerförteckningen är: Personuppgiftsansvarig, Huruvida det förekommer överföring
till tredje land, samt Huruvida personuppgiftsbiträde anlitas följt av namn och
kontaktuppgifter till biträdet.
Överförmyndarnämnden bör tillse att det finns registerförteckningar över samtliga
personuppgiftsbehandlingar. Vid tid för granskningen innehåller
överförmyndarnämndens registerförteckning endast två personuppgiftsbehandlingar
vilket är bristfälligt. Som exempel kan nämnas att registerförteckningar bör finnas för:
Anhörigregister, register över ställföreträdare, ansökan om samtyck till fördelning enligt
arvskifte, ansökan om uttag överförmyndarspärrat konto, samtycke mm.
Övriga nämnder bör också sondera huruvida registerförteckningar finns för samtliga
behandlingar.
Kommentarer och bedömning
Vi bedömer att det krävs ett omtag vad avser arbetet med registerförteckningar.
Det bör betonas att detta arbete är än mer viktigt för de nämnder som har en
myndighetsutövande funktion.
Det finns ett behov av översyn av strukturen i registerförteckningarna där den behöver
revideras i sin helhet.
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Ett första steg bör därmed vara revidering av nuvarande mall för registerförteckningar
vad gäller struktur och frågeställningar. Granskningen visar att utifrån befintliga brister i
mallen har vissa nämnder skapat ”egna varianter”.
Vi bedömer att det är av vikt att det finns uppdaterade kommunövergripande
styrdokument följt av korrekta mallar och underlag avseende hantering av
personuppgifter. Detta i syfte att bl.a. uppnå en enhetlig nivå och hantering av
behandling av personuppgifter inom verksamheterna.
Vi bedömer att det finns ett tydligt behov av utbildningsinsatser vad avser registerförteckningar som är grundstommen i hanteringen av personuppgifter.
Det bör noteras att respektive nämnd och styrelse är juridiskt sett ytterst ansvariga för
att uppnå en tillfredställande nivå vad avser efterlevnaden av dataskyddsförordningen.
Dock ska kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt följa upp huruvida
nämnder och bolagsstyrelser hanterar det ålagda ansvaret följt av centrala
styrdokument som stödjer verksamheterna i dataskyddsarbetet.
Vi ser det som positivt att kommunstyrelsens ansvar har förtydligats i det
kommunövergripande styrdokumentet för behandling av personuppgifter, (antaget av
Kf 2019-04-24 § 79), där det framgår att kommunstyrelsen ska säkerställa att
kommunens arbete med efterlevnad av dataskyddsförordningen sker på ett korrekt och
samordnat sätt.
Registerförteckningarna ska uppdateras vid behov och hållas aktuella. Nämnderna har
ett ansvar att tillse att samtliga behandlingar upptas i en registerförteckning.
Härigenom bör förvaltningarna sondera huruvida det finns personuppgiftsbehandlingar
som inte finns registrerade.
Vidare bör dataskyddsombudet genomföra dokumenterade granskningsinsatser för
respektive nämnd och bolag. Resultatet följt av rekommendationer bör dokumenteras i
en granskningsrapport för varje nämnd och styrelse.
Vi rekommenderar att dataskyddsombudet upprättar en årlig granskningsplan med de
granskningsinsatser som ska genomföra under året. Detta leder till att nämnderna kan
förbereda sig samt i god tid förstå vad som förväntas av verksamheterna.

8.

Övriga iakttagelser utanför ramen för revisionsfrågorna
Ostrukturerad data
Innan dataskyddsförordningen trädde i kraft fanns stöd i nationell lagstiftning,
(Personuppgiftslag1998:204) som innebar enklare regler för hantering av
personuppgifter i ostrukturerat material. Detta ”undantag” finns ej längre i och med
dataskyddsförordningens ikraftträdande, där samma förskrifter gäller för alla
personuppgifter.
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Iakttagelser
Av intervjuerna framgår att det finns stora utmaningar vad gäller ostrukturerad data
inom samtliga nämnder.
Vid tid för granskningen finns en gemensam filyta, där bl.a. en mängd personuppgifter
har lagrats under en längre period, där stickprovskontroller genomförda av
dataskyddsombudet har visat att det bl.a. finns bilder, film, kalkyldokument,
ordbehandlingsdokument som innehåller olika typer av personuppgifter.
Av erhållen kontrolldokumentation framgår att filytan används gemensamt av
verksamheterna, där stora delar är tillgänglig för alla anställda i kommunen. Det finns
vidare äldre dokument som har skapats av före detta anställda, där behovet och
aktualiteten behöver sonderas.
Dataskyddsombudet har lyft och uppmärksammat kommunledningen på ovanstående.
I samband med granskning av registerförteckningarna har vi noterat att filytan också
används för hantering av diverse block av personuppgiftsbehandlingar.
Kommentar och bedömning
Den gemensamma filytan bör ses över snarast, där hanteringen strider mot gällande
lagstiftning.
Aktuella uppgifter som behöver behandlas ska flyttas över till lämpligt system i
respektive nämnd. Det bör betonas att behandling kan endast ske med stöd av en
rättslig grund följt av befogat ändamål. Övriga uppgifter ska gallras.
En av de grundläggande principerna är lagringsminimering, vilket innebär att
personuppgifter ska raderas när de inte längre behövs.
Det bör vidare betonas att personuppgifter får endast samlas in och behandlas för
specifika, särskilda uttryckligt angivna, konkreta och berättigade ändamål.
Vidare ska samtliga personuppgifter skyddas från obehörig åtkomst, vilket innebär att
det ska finnas behörighetsbegränsningar samt behörighetskontroller, där tillgång till
visst block av personuppgiftsbehandlingar ska begränsas till behörig personal inom
respektive nämnd och verksamhetsområde. Det bör betonas att varje styrelse/nämnd
är en ”egen” myndighet med ansvar för hantering av personuppgifter.
Ovan nämnda åtgärder bör genomföras snarast.
Det finns vidare lokala lagringsutrymmen, där anställda kan ha lagrat personuppgifter.
Vi rekommenderar att samtliga anställda uppmanas att se över lokala
lagringsutrymmen för att antingen flytta nödvändiga uppgifter för arbetet, till rätt
plattform eller gallra. Som tidigare nämnts kan personuppgifter endast behandlas med
stöd av rättsliga grunder för specifika och berättigande ändamål.
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9.

Registerutdrag, rättelse och radering
I enlighet med dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att begära ut ett så
kallat registerutdrag från offentliga och privata organisationer. Ett registerutdrag ska
redogöra för de personuppgifter som en myndighet eller ett företag behandlar om en
person samt på vilket sätt uppgifterna behandlas.
Likaså har den registrerade rätt till att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter rättade. På
samma sätt finns rättigheten att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade
om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller att den
registrerade återkallar sitt samtycke som behandlingen grundar sig på. Den
registrerade kan också invända mot registreringen utifrån att det saknas en laglig grund
eller berättigade skäl för behandlingen. Ett exempel är direkt marknadsföring.
Iakttagelser
Vi har tagit del av kommunens rutinbeskrivning vad avser rutin för utlämnande av
registerutdrag, (antagen av Kf 2020-09-04). Dock saknas dokumenterade rutiner
avseende begäran om rättelse och radering.
Kommentarer och bedömning
Kommunstyrelsen bör upprätta en dokumenterad rutinbeskrivning avseende rättelse
och radering av personuppgifter. Av rutinen bör ansvarsfördelning samt praktiskt
utförande vid en eventuell begäran om rättelse eller radering framgå.
Vi rekommenderar att specifika e-blanketter arbetas fram för rättelse och radering i
syfte att underlätta för de registrerade samt effektivisera genomförandeprocessen inom
verksamheterna genom att exempelvis minimera behovet av kompletteringar mm.
KPMG AB

Viktoria Bernstam

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

Till kommunstyrelsen yttrande
Till kommunfullmäktige för kännedom

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

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

-

Under vilken tidsperiod avser ni att genomföra dessa åtgärder?

Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 24 september 2020.

Granskningsrapport bifogas denna skrivelse.

Anita Andersson
Revisionens ordförande

Lennart Mattsson
Vice ordförande
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Förslag till förlängning av
överenskommelse för
samverkan vid in- och
utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

§ 123 2020.245 KS

Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Ärendebeskrivning
Samverkan vid utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en trygg och
effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter. Arbetet
ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes behov.
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda personer som
inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på
ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de
bedömts som utskrivningsklarar ska minska, tillsammans med undvikbar slutenvård och
oplanerade återinläggningar.
Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som styr om och när kommunens
betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen och
länets kommuner är överens om målsättningen att betalningsansvaret ska regleras lika för
somatisk och psykiatrisk vård.
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30. Inför
ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska överenskommelsen under
2020 utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av betalansvaret och in- och
utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska vara underlag för dialog om eventuella
förändringar. Mellan 2018-09-25 t om 2020-03-31 har en successiv nedtrappning av
betalningsansvarsdagar skett inom psykiatrin. Den 1 april 2020 gäller samma
överenskommelse inom psykiatrin som inom somatiken. För att utvärdera
överenskommelsen i sin helhet finns därför behov att förlänga den för att få tid att utvärdera
eventuella konsekvenser framförallt inom psykiatrin.
VästKoms styrelse ställer sig bakom att förlänga Överenskommelsen mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård till och med den 31 december 2021 och rekommenderar
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om förlängning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 augusti 2020 lämnat följande yttrande:
En gemensam överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård är en framgångsfaktor. God synkronisering inom den offentliga sektorn
kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande förhållningssätt
som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och omsorgsbehov.
Kommunledningskontoret anser att denna överenskommelse ligger i linje med kommunens
pågående samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i enlighet med
förslaget och därmed bör förlängas enligt förslaget .
Utdragsbestyrkande
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Beslut
AU § 123, forts
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till förlängning av överenskommelse mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i enlighet med förslaget.
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Charlott Klug
6257
KS 2020.045

Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Ärendebeskrivning
Samverkan vid utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en trygg och
effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och verksamheter. Arbetet
ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes behov.
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda personer som
inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut därifrån, på
ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som enskilda är kvar inom slutenvården efter att de
bedömts som utskrivningsklarara ska minska, tillsammans med undvikbar slutenvård och
oplanerade återinläggningar.
Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som styr om och när kommunens
betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen och
länets kommuner är överens om målsättningen att betalningsansvaret ska regleras lika för
somatisk och psykiatrisk vård.
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30. Inför
ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska överenskommelsen under
2020 utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av betalansvaret och in- och
utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska vara underlag för dialog om eventuella
förändringar. Mellan 2018-09-25 t om 2020-03-31 har en successiv nedtrappning av
betalningsansvarsdagar skett inom psykiatrin. Den 1 april 2020 gäller samma
överenskommelse inom psykiatrin som inom somatiken. För att utvärdera
överenskommelsen i sin helhet finns därför behov att förlänga den för att få tid att utvärdera
eventuella konsekvenser framförallt inom psykiatrin.
VästKoms styrelse ställer sig bakom att förlänga Överenskommelsen mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård t o m 2021-12-31 och rekommenderar kommunalförbunden
att rekommendera kommunerna att ta beslut om förlängning.
Förvaltningens yttrande
En gemensam överenskommelse för samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård är en framgångsfaktor. God synkronisering inom den offentliga sektorn
kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande förhållningssätt
som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och omsorgsbehov.
Kommunledningskontoret anser att denna överenskommelse ligger i linje med kommunens
pågående samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i enlighet med
förslaget och därmed bör förlängas enligt förslaget .
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Ekonomisk bedömning
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård
efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun under en kalendermånad.
Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
och den gemensamma riktlinjen ska vara uppfyllda.
Från och med 2019-01-01 t o m 2019-12-31 inträder kommunens betalningsansvar för
enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattas av denna
överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är
utskrivningsklar. (individberäkning) Från och med 2020-01-01 t o m 2020-03-31 inträder
kommunens betalningsansvar 7 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den
enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning) Från och med 2020-04-01 regleras
betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i psykiatrisk eller
somatisk vård.
Villkoren för att kommunens betalansvar ska inträda är de samma som gäller för somatisk
vård.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till förlängning av överenskommelse mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till
Göteborgsregionen, GR
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Charlott Klug
Folkhälsostrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-06-22
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-05-08
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokollsutdrag
§ 150. Förslag till förlängning av överenskommelse för samverkan vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Diarienummer: 2020-00133
Beslut
Medlemskommunerna rekommenderas att ställa sig bakom förslag till förlängning
av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i enlighet med förslaget.
Sammanfattning
Västkoms styrelse ställde sig 24 mars 2020 bakom ett förslag till att förlänga
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård till och med 2021-12-31 och rekommenderade kommunalförbunden att
rekommendera kommunerna att ta beslut om förlängning.
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30. Inför
ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska
överenskommelsen under 2020 utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av
betalansvaret och in- och utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska
vara underlag för dialog om eventuella förändringar. För att utvärdera
överenskommelsen i sin helhet finns därför behov att förlänga den för att få tid att
utvärdera eventuella konsekvenser framförallt inom psykiatrin. Det politiska
samrådsorganet, SRO, ställde sig 2020-03-06 bakom en förlängning av
överenskommelsen
Beslutsunderlag
 TU till Västkoms styrelse
 Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälsooch sjukvård

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-05-08
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen – ärende 12
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2020-04-09, diarienummer: 2020-00133

Förslag till förlängning av överenskommelse för
samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att ställa sig
bakom förslag till förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård i enlighet med förslaget.

Sammanfattning
Västkoms styrelse ställde sig 24 mars 2020 bakom ett förslag till att förlänga
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård till och med 2021-12-31 och rekommenderade kommunalförbunden att
rekommendera kommunerna att ta beslut om förlängning.
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30. Inför
ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska
överenskommelsen under 2020 utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av
betalansvaret och in- och utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska
vara underlag för dialog om eventuella förändringar. För att utvärdera
överenskommelsen i sin helhet finns därför behov att förlänga den för att få tid att
utvärdera eventuella konsekvenser framförallt inom psykiatrin. Det politiska
samrådsorganet, SRO, ställde sig 2020-03-06 bakom en förlängning av
överenskommelsen

Beslutsunderlag
• TU till Västkoms styrelse
• Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälsooch sjukvård
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Överenskommelse

1 (1)
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Datum: 2020-03-17
Tjänsteutlåtande
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom

Till VästKoms styrelse 2020-03-24

Förlängning av överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
om samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Förslag till beslut
VästKoms styrelse ställer sig bakom att förlänga Överenskommelsen mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid inoch utskrivning från sluten hälso- och sjukvård t o m 2021-12-31 och
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta
beslut om förlängning.
Sammanfattning av ärendet
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30.
Inför ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska
överenskommelsen under 2020 utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering
av betalansvaret och in- och utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering
ska vara underlag för dialog om eventuella förändringar.
Mellan 2018-09-25 t om 2020-03-31 har en successiv nedtrappning av
betalningsansvarsdagar skett inom psykiatrin. Den 1 april 2020 gäller samma
överenskommelse inom psykiatrin som inom somatiken. För att utvärdera
överenskommelsen i sin helhet finns därför behov att förlänga den för att få tid
att utvärdera eventuella konsekvenser framförallt inom psykiatrin.
Det politiska samrådsorganet, SRO, ställde sig 200306 bakom en förlängning av
överenskommelsen.
Bilaga: Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Ann-Charlotte Järnström
VD VästKom

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 402 22 GÖTEBORG
E-post: info@vastkom.se
Org.nr: 858501-2084

Anneli Assmundson Bjerde
Chef Välfärdsutveckling, VästKom

Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG
www.vastkom.se
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Gällande från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30

Överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan
vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
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1. Inledning
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och
sjukvård (lag 2017:612), och bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland 2017-2020.
Som bilaga till denna överenskommelse finns Gemensam riktlinje om in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland, som beskriver
processen och berörda verksamheters ansvar i varje processteg.

2. Parter
Parterna i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen.

3. Gemensam målsättning
Samverkan vid utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en
trygg och effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och
verksamheter. Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes
behov.
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda
personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska
kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som
enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som utskrivningsklarara
ska minska, tillsammans med undvikbar slutenvård och oplanerade
återinläggningar. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som
styr om och när kommunens betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra
Götaland.
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om målsättningen
att betalningsansvaret ska regleras lika för somatisk och psykiatrisk vård.

4. Giltighetstid
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till 2020-11-30.
Inför ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska denna
överenskommelse utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av
betalansvaret och in- och utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska
vara underlag för dialog om eventuella förändringar, och för sänkning av
genomsnittsvärdet.
2
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Uppsägningstiden för avtalet är nio månader. Om någon part säger upp avtalet
gäller lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning, om parterna inte kommer
överens om något annat.

5. Målgrupp
Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna
överenskommelse.

6. Parternas ansvar
Kommunerna och Västra Götalandsregionen har i hälso- och sjukvårdsavtalet
enats om en gemensam värdegrund för samverkan som även gäller för
samarbetet enligt denna överenskommelse.
Samarbetet ska kännetecknas av att:
•
•
•

Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångspunkt för hälso- och sjukvården
Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv
och säker med god kvalitet och gott bemötande
Varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt
samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande
helhet

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälsooch sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde. Kommunal verksamhet,
slutenvård och landstingsfinansierad öppenvård ska alla bidra till att tiden inom
slutenvården efter att en enskild bedömts som utskrivningsklar blir så kort som
möjligt.
Om genomsnittsvärdet för en kommun överskrids ska en gemensam åtgärdsplan
på kommun- eller stadsdelsnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett gemensamt
ansvar och alla berörda parter kan ta initiativ till en sådan.
Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter:
•
•
•

Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten
hälso- och sjukvård
Använder anvisade IT-system och följer gemensamma rutiner
Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen
3
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7. Kommuners betalningsansvar somatisk vård
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen ska
vara uppfyllda. Dessa villkor är:
•
•
•

Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande
Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar
Om SIP ska göras ska öppenvården ha kallat till sådan

Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas
ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga.
Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret

•

Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt över
3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.

•

En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0. (Mellanskillnaden * Antal
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse *Fastställt
belopp)

•

Genomsnittet summeras efter varje månad.

•

För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7
kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. Kommunen
betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, det vill säga från
dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med i månadens
genomsnitt.

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den
slutna vården.

8. Kommuners betalningsansvar psykiatrisk vård
Från och med 2019-01-01 t o m 2019-12-31 inträder kommunens
betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som
4
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omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården
meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning)
Från och med 2020-01-01 t o m 2020-03-31 inträder kommunens
betalningsansvar 7 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den
enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning)
Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om
den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.
Villkoren för att kommunens betalansvar ska inträda är de samma som gäller för
somatisk vård.

9. Utvecklingsåtagande
Parterna ska vidareutveckla planeringsprocessen för en säker, trygg och effektiv
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Detta innefattar att:
•
•
•
•
•

Vidareutveckla en digital lösning för utdata för gemensam uppföljning
Vidareutveckla gemensamt IT-stöd för att stödja in- och
utskrivningsprocessen
Arbeta vidare med vad i dagens remisshantering mellan öppenvård och
slutenvård som behöver överföras till gemensamt IT-stöd
Bevaka att verksamheternas anslutning till Nationell patientöversikt
(NPÖ) fortskrider
Arbeta vidare med hanteringen av hur insatser som den
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för ska identifieras när
betalningsavtalet inte ska övergå till kommunen på grund av uteblivande
av dessa insatser.

10. Uppföljning
De delregionala vårdsamverkansgrupperna lämnar rapport årligen till
Vårdsamverkan Västra Götaland. Rapporten ska innehålla:
•

Följsamhet till överenskommelsen och gemensam riktlinje med förslag till
gemensamma förbättringar

11. Ändringar i gemensam riktlinje
Ändringar i Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i Västra Götaland får hanteras på tjänstemannanivå, så länge dessa
ändringar ryms inom denna överenskommelse. Ändringen initieras och godkänns
5
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då av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör och direktören på
VästKom efter förankring i Vårdsamverkan Västra Götaland och sedvanlig
förankring i respektive huvudmannaled.

12. Avvikelser
Avvikelser från åtagande enligt denna överenskommelse hanteras i enlighet med
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020.

13. Tvist
Tvist mellan parternas tolkning av överenskommelsens innebörd ska hanteras i
enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017–2020.

6
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Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende
Ärendebeskrivning
Representanter från Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har tagit
fram Inriktningsdokument Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa,
missbruk och beroende, som riktar sig till ledningsfunktioner inom region och kommuner i
Västra Götaland.
Dokumentet ska underlätta utveckling och kvalitetssäkring för integrerat arbete mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, då den enskilde individen har behov av
samtidiga insatser från de två huvudmännen. Integrerat arbete behöver organiseras för att
hållbarhet ska kunna säkras. Inriktningsdokumentet belyser struktur och innehåll som
behöver beaktas;
• Avtal/överenskommelse gällande uppdrag
• Organisation
• Verksamhetens innehåll
• Uppföljning och utvärdering
Utvecklingsbehov noteras inom området för organiserat integrerat arbete som ges på flera
platser i länet under samma namn, t ex Mini-Maria. Länsgemensam samordning behövs för
att säkra utveckling av jämlik vård och stöd.
Göteborgsregionen (GR) rekommenderar sina medlemskommuner att ställa sig bakom
inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner
och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 augusti 2020 lämnat följande yttrande:

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 har
förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram av representanter från Västra
Götalandsregionen och västsvenska kommunalförbundets samorganisation, VästKom.
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra Götaland med
syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den
enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet
skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan
parterna.
Västkoms styrelse ställde sig 24 mars 2020 bakom förslaget till inriktningsdokument för
organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-08-26

AU § 122, forts
Västkoms styrelse och GR rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera
kommunerna att ta beslut om att anta inriktningsdokumentet. Ledningspersoner inom
socialtjänsten i Alingsås kommun ställer sig positiva till inriktningsdokumentet.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende, i enlighet med förslaget på inriktningsdokument.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-08-13
Charlott Klug
0322-61 61 39
2020.246 KS

Kommunstyrelsen

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för
personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende
Ärendebeskrivning
Representanter från Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har tagit
fram Inriktningsdokument Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa,
missbruk och beroende, som riktar sig till ledningsfunktioner inom region och kommuner i
Västra Götaland.
Dokumentet ska underlätta utveckling och kvalitetssäkring för integrerat arbete mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, då den enskilde individen har behov av
samtidiga insatser från de två huvudmännen. Integrerat arbete behöver organiseras för att
hållbarhet ska kunna säkras. Inriktningsdokumntet belyser struktur och innehåll som behöver
beaktas;
• Avtal/överenskommelse gällande uppdrag
• Organisation
• Verksamhetens innehåll
• Uppföljning och utvärdering
Utvecklingsbehov noteras inom området för organiserat integrerat arbete som ges på flera
platser i länet under samma namn, t ex Mini-Maria. Länsgemensam samordning behövs för
att säkra utveckling av jämlik vård och stöd.
Göteborgsregionen (GR) rekommenderar sina medlemskommuner att ställa sig bakom
inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner
och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.
Förvaltningens yttrande
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 har
förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram av representanter från Västra
Götalandsregionen och västsvenska kommunalförbundets samorganisation, VästKom.
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra Götaland med
syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den
enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet
skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan
parterna.
Västkoms styrelse ställde sig 24 mars 2020 bakom förslaget till inriktningsdokument för
organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.
Västkoms styrelse och GR rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera
kommunerna att ta beslut om att anta inriktningsdokumntet. Ledningspersoner inom
socialtjänsten i Alingsås kommun ställer sig positiva till inriktningsdokumntet.
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Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska fördelningen ska vara förhandlad och klargjord innan start. Principen bör
vara att varje huvudman har sin budget och bär sina egna kostnader (främst personal).
Gemensamma kostnader fördelas enligt avtal (gemensamt utvecklingsarbete, utvärdering,
handledning, lokaler, städning, material etc.).
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende, i enlighet med förslaget på inriktningsdokument.

Beslutet ska skickas till
Göteborgsregionen, GR
Socialförvaltningen

Cecilia Knutsson
Stabschef

Charlott Klug
Folkhälsostrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-06-22
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-05-08
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokollsutdrag
§ 151. Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende
Diarienummer: 2019-00347
Beslut
Medlemskommunerna rekommenderas att ställa sig bakom inriktningsdokument
för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.
Sammanfattning
Västkoms styrelse ställde sig 24 mars 2020 bakom ett förslag till
inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa,
missbruk och beroende. Västkoms styrelse rekommenderade kommunalförbunden
att rekommendera kommunerna att ta beslut om inriktningsdokumentet.
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020
har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. Dokumentet
riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra
Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat
integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de
båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller
utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna.
Beslutsunderlag
 TU till Västkoms styrelse
 Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende
Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen – ärende 13
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2020-04-09, diarienummer: 2019-00347

Inriktningsdokument för organiserat integrerat
arbete för personer med psykisk ohälsa,
missbruk och beroende
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att ställa sig
bakom inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende.

Sammanfattning
Västkoms styrelse ställde sig 24 mars 2020 bakom ett förslag till
inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa,
missbruk och beroende. Västkoms styrelse rekommenderade kommunalförbunden
att rekommendera kommunerna att ta beslut om inriktningsdokumentet.
Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020
har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. Dokumentet
riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra
Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat
integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de
båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller
utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna.

Beslutsunderlag
• TU till Västkoms styrelse
• Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Inriktningsdokument

1 (1)

Sida 158 av 172

Tjänsteutlåtande
200324
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom

Till VästKoms styrelse 200324

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende
Förslag till beslut
VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till inriktningsdokument och
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta
beslut om inriktningsdokumentet.
Ärendet
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020
har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. Styrgrupp för
handlingsplan psykisk hälsa ställde sig bakom inriktningsdokumentet den 6
december 2019 och Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) gjorde detsamma den
10 februari 2020.
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra
Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat
integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de
båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett stöd vid uppbyggnad eller
utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna.
Bilaga: Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk och
beroende
Ann-Charlotte Järnström
VD VästKom

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 402 22 GÖTEBORG
E-post: info@vastkom.se
Org.nr: 858501-2084

Anneli Assmundson Bjerde
Chef Välfärdsutveckling, VästKom

Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG
www.vastkom.se
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Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och
kommunerna i Västra Götaland

Organiserat integrerat arbete
för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende

Rekommenderat av det Politiska Samrådsorganet, SRO,
för Västra Götalandsregionen och VästKom
2020-03-06
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Sammanfattning
Inriktningsdokument Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende riktar sig till ledningsfunktioner inom region och
kommuner i Västra Götaland. Dokumentet ska underlätta utveckling och
kvalitetssäkring för integrerat arbete då den enskilde individen har behov av
samtidiga insatser från de två huvudmännen. Integrerat arbete behöver organiseras
för att hållbarhet ska kunna säkras. Inriktningsdokumentet belyser struktur och
innehåll som behöver beaktas;
•
•
•
•

Avtal/överenskommelse gällande uppdrag
Organisation
Verksamhetens innehåll
Uppföljning och utvärdering

Utvecklingsbehov noteras inom området för organiserat integrerat arbete som ges
på flera platser i länet under samma namn, t ex Mini-Maria. Länsgemensam
samordning behövs för att säkra utveckling av jämlik vård och stöd.

Samverkansform

Organiserat integrerat arbete

Styrning och
ledning

Båda huvudmännen styr och leder gemensamt verksamheten utifrån
lagar, avtal och överenskommelser

Ansvarsområde

Huvudmännens ansvarsområde regleras i lag
Samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för samverkan
med individen i fokus

Organisering av
enheter

Kompetens

Arbetssätt

Insatser

Integrerad
mottagning

Mobila team

Mobila
arbetsformer

Digitala
vårdformer och
tjänster

Oftast
samlokaliserade
eller ”vägg i
vägg”

Oftast
samlokaliserade

Varje
huvudman
utgår från sin
egen
mottagning,
man samlas i
aktivitet

Inte nödvändigt
att vara
samlokaliserad

Interprofessionellt teamarbete – olika yrkesgrupper med en gemensam
teamidentitet som samarbetar på ett integrerat sätt
Exempel: Assertive Community Treatment (ACT),
Resurs ACT (RACT), Flexibel ACT (FACT),
Case Management, Vård och stödsamordning
Samordnade, integrerade insatser från respektive huvudman
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Inledning
Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till
handlingsplan psykisk hälsa. Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR
och kommuner i Västra Götaland. Verksamheter som omfattas är primär- och
specialistvård, socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Andra huvudmän
kan bjudas in i samverkansavtal vid behov.

Syfte, mål och målgrupp
Detta länsgemensamma inriktningsdokument utgör gemensam grund för
kommunernas och VGR: s organiserade integrerade arbete. Dokumentet ska
underlätta utveckling och kvalitetssäkring. Målgrupp är personer i alla åldrar med
sammansatta behov inom området psykisk ohälsa, missbruk och beroende när
behoven behöver tillgodoses genom insatser från båda huvudmännen.

Organiserat integrerat arbete
Integration är ett centralt och återkommande begrepp i dokumentet. Enligt
Nationalencyklopedin definieras integration som ”Resultatet av att skilda enheter
förenas”.
Delar som förenas till en helhet behöver organiseras för att skapa hållbarhet över tid.
Inriktningsdokumentet belyser struktur och innehåll som behöver beaktas när ett
integrerat arbete ska organiseras. Bilaga 1 innehåller en checklista som stöd vid
praktiskt utvecklingsarbete av organiserat integrerat arbete.

Avgränsning
Samverkan sker dagligen inom och mellan huvudmännen och är ett grundläggande
sätt att verka för att använda huvudmännens gemensamma resurser och insatser
professionellt för den enskildes bästa. Detta inriktningsdokument avgränsas till den
samverkan som är organiserad, integrerad och avtalad.
Aktuellt inriktningsdokument tar inte ställning till
•
•
•
•

samverkansformer som inte stöds av skriftliga avtal/överenskommelser
vilka organiserade integrerade arbeten som bör finnas i Västra Götaland
benämningar/namn på integrerade arbeten
vilken ekonomisk fördelning, i termer av kronor eller procent, som ska göras
i olika former av organiserat integrerat arbete.

Likvärdighet
Huvudmännen strävar efter ökad samordning och jämställdhet inom psykisk ohälsa
och missbruks- och beroendevård. När organiserat integrerat arbete ges på flera
platser i länet under samma namn exempelvis Mini-Maria eller socialmedicinska
mottagningar bör de organiseras på ett likvärdigt sätt och innehålla likvärdig
vård/stöd. Ett namn ger förväntningar om innehåll och påverkar därmed upplevelsen
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av likvärdighet och kvalitet. Ansvariga för sådana verksamheter behöver löpande
kommunicera med varandra för att kvalitetssäkra organisation och innehåll.

Struktur och innehåll för organiserat integrerat arbete

4.
Uppföljning/
utvärdering

1.
Avtal/överenskommelse

3.
Verksamhetens
innehåll

2.
Organisation

1. Avtal/överenskommelse om samverkan
Organiserat integrerat arbete behöver en struktur som möjliggör en långsiktig,
professionell och hållbar samverkan. En förutsättning är att avtal/överenskommelse
om samverkan sker skriftligt mellan huvudmännen och möjliggör uppföljning i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Parter
Parter är VGR och kommunerna i Västra Götalands län. Överenskommelse om
organiserat integrerat arbete gäller under förutsättning att beslut tas av behörig
instans hos respektive part. Vid behov kan fler parter ingå i
avtalet/överenskommelsen t ex kriminalvården. Respektive huvudman ansvarar för
att samverkan etableras och fungerar.
Ansvarsfördelning
Ett organiserat integrerat arbete bygger på gemensamt ansvarstagande för den
avtalade verksamheten. Varje huvudman ansvarar för de insatser som ligger inom
det egna ansvarsområdet och lagrummet.
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Styrgrupp
Ett organiserat integrerat arbete behöver ha en styrgrupp med representanter från
respektive huvudman med mandat att fatta beslut om arbetets gemensamma
inriktning.
Uppdrag
I avtal/överenskommelse bör uppdraget vara tydligt formulerat avseende
målgrupp och syfte. Verksamheten bör ha en flexibel utformning som kan följa
förändringar i omvärlden. Justeringar i uppdraget ska alltid genomföras i
samverkan mellan parterna.
Mål
En verksamhet ska ha konkreta och mätbara mål med tydlig koppling till målgruppen.
Personalresurser
Verksamheten ska organiseras så att resurser nyttjas optimalt. Parterna bör komma
överens om vilka personalresurser som verksamheten ska förfoga över. Varje
huvudman äger sin egen personal som verkar inom respektive ansvarsområde.
Personal ska vara väl förankrad i sin egen profession.
Brukarinflytande
Ett organiserat integrerat arbete bör ha organisation och rutiner för
brukarinflytande. Brukarinflytande bör finnas vid uppbyggnad av verksamhet men
också vid uppföljning och utvärdering av verksamhet.
Ekonomisk fördelning
Den ekonomiska fördelningen ska vara förhandlad och klargjord innan start.
Principen bör vara att varje huvudman har sin budget och bär sina egna
kostnader (främst personal). Gemensamma kostnader fördelas enligt avtal
(gemensamt utvecklingsarbete, utvärdering, handledning, lokaler, städning, material
etc.).
För organiserat integrerat arbete som använder samma namn, och därmed har
likartad organisation och verksamhetsinnehåll, bör den ekonomiska procentuella
fördelningen vara likartad, exempelvis Mini-Maria, socialmedicinska mottagningar
med flera.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet åligger respektive huvudman och bör tydliggöras i gemensamma
rutiner. Rutiner för säkerhet ska finnas.
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Patientsäkerhet
Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp av respektive
huvudman och gemensamt. Stöd för det finns i flera lagrum.
Avvikelser och tvister
I avtal/överenskommelse ska rutin för avvikelse och tvist framgå.
Ändringar och tillägg i avtal
I avtal/överenskommelse ska anges hur parterna ska agera om någon av, eller båda,
huvudmännen avser förändra villkoren för verksamheten.

2. Organisation
Former: samlokalisering, mobilt arbete, digitala insatser
Utgångspunkten är att individens/målgruppens behov är av sådan karaktär att det
krävs att olika vård- och stödgivare samverkar i ett interprofessionellt samarbete.
Arbetet sker utifrån integrerade arbetssätt där flera olika professioner arbetar
utifrån överenskommen metodik. Insatserna anpassas till individen/målgruppen.
Insatserna kan integreras inom och mellan huvudmännen samt genomföras parallellt
och samtidigt.
Organiserat integrerat arbete kan ske med eller utan samlokalisering.
Lokala förutsättningar avgör vad som är önskvärt och möjligt. Exempel:
• En samlokaliserad mottagning, personal från båda huvudmännen arbetar
under samma tak och/eller inom mobila team.
•

En mobil verksamhet som bygger på att man möts i aktivitet, var och en i
personalen har sin egen hemvist.

•

Digitala insatser och tjänster utvecklas snabbt och huvudmännen bör tillse
att dessa kan utvecklas och rymmas inom det integrerade arbetet.

Oavsett organisationsform bör utveckling ske med fokus på digitala
samverkansformer.
Ledning av det dagliga arbetet
Det behöver finnas en funktion som leder det dagliga arbetet. Ansvar och
finansiering för detta regleras i avtal/överenskommelse.
Ansvarsgränser och rutiner
Ansvarsgränser och rutiner ska vara tydliga. Ansvarsgränser bygger på lagutrymme,
hälso- och sjukvårdsavtal/överenskommelse men också i de specifika
riktlinjer/rutiner som finns inom och mellan respektive huvudman. De ska vara
kända. Ett sådant viktigt område är dokumentation och journalföring. Samtycke till
samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för att integrerat arbete ska
kunna genomföras.
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Teambaserat arbete
I ett interprofessionellt team samorganiseras olika yrkesgrupper. Huvudmännen har
ett gemensamt ansvar för att personal har kunskap om lagar, riktlinjer och policy för
båda huvudmännens områden. Arbetet karaktäriseras av hög tillgänglighet, ett
uttalat samarbete mellan olika professioner, tydliga rutiner för hur samarbete och
kommunikation ska ske. Det är ett gemensamt ansvar för huvudmännen att personal
ges förutsättningar och tid för att utveckla ett teambaserat arbete.

3. Verksamhetens innehåll
Verksamhet ska bygga på bästa tillgängliga kunskap
Vård och stöd ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Stöd för båda huvudmännen
finns bland annat i Nationella Riktlinjer och i Nationella vård- och insatsprogram
(VIP).
Kunskapsspridning
I det interprofessionella samarbetet deltar fler än en huvudman. De samarbetar från
olika kompetenser. Metoder för gemensamt lärande kan vara kontinuerlig
kommunikation, gemensam utbildning och handledning.
Kunskapsspridning sker gemensamt inom de områden som rör samverkan men för
utveckling av professionsfrågor sker vidareutbildning inom ramen för den egna
huvudmannens ansvar.
Insatser anpassas till individens behov
Vård och insatser ska utgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det är
viktigt att samsjuklighet och psykosociala hinder uppmärksammas så att
individen får samtidiga insatser för de behov hen har. Insatser bör kunna ges till
barn, vuxna och anhöriga/närstående. Det organiserade integrerade arbetet bör
stärka och mobilisera personens möjlighet att vara delaktig i och påverka alla
beslut, från planering till utförande av insatserna och utvärdering av dessa.
Exempel på lämpligt arbetssätt är till exempel RACT, FACT, Vård och
stödsamordning. Samordning av insatser bör ske inom ramen för SIP. Insatser
anpassas till ålder och funktionsnivå. För personer under 18 år bör
vårdnadshavare involveras men under vissa förutsättningar råder underåriga
individer själva både över sekretess och samtycke till insatser.

4. Uppföljning och utvärdering
Vård och stöd för den enskilde ska systematiskt följas upp utifrån respektive
huvudmans lagstiftning. Huvudmännen ska gemensamt följa upp och utvärdera både
utifrån process och resultat. Frekvens och ansvar regleras i avtal/överenskommelse.
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Utvecklingsområden
Uppföljning av dokument
Det är första gången som ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete
upprättas. En uppföljning av värdet av inriktningsdokumentet bör göras och ligga till
grund för eventuell revidering och utveckling. VästKom och Koncernkontoret VGR,
ansvarar gemensamt för att en uppföljning sker senast 2023. Uppföljningen bör ta
sikte på att analysera om det länsgemensamma inriktnings-dokument har nått syftet
”att underlätta utveckling och kvalitetssäkring” i parternas arbete med integrerade
arbetssätt.
Samordning
En fråga som diskuterats under arbetets gång och som lyfts av remissinstanser
är frågan om länsgemensam samordning för sådant integrerat arbete som
använder samma namn. Det handlar där om att likrikta organisation,
verksamhetsinnehåll och ekonomisk fördelningsnyckel.
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Bilaga 1
Checklista
Del

Underrubrik

Ansvar Tid

Avtal/ök

Nedtecknad avtal/överenskommelse
Ansvarsfördelning
Styrgrupp
Uppdrag
Mål
Personalresurser
Brukarinflytande
Fördelning av kostnader och medel
Arbetsmiljö
Patientsäkerhet
Avvikelse och tvist
Förändring av avtal

Organisation

Form för arbetet; mottagning, mobilt, digitalt
Ledning av det dagliga arbetet
Ansvarsgränser och rutiner
SIP - samtycke
Teambaserat arbete

Verksamhetens
innehåll

Bästa tillgängliga kunskap, val av insatser
Delat beslutsfattande – rutiner för arbetssätt
Anpassning av insatser
Kunskapsspridning
Gemensam utbildning/metodstöd/handledning

Uppföljning och Process
utvärdering
Resultat
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Bilaga 2
Arbetsgrupp
Västra Götalandsregionen

Kommuner

Rose-Marie Sandberg
Verksamhetschef psykiatri Skaraborgs
Sjukhus

Camilla Johansson
Göteborgsregionen, Partille Kommun,
Enhetschef socialpsykiatri och Stöd- och
beroendeteamet

Dirk Vleugels
Chefsläkare Närhälsan

Anita Intto
Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans
kommun, områdeschef, beroende 20+

Ulf Sammels
Enhetschef Mini-Maria/SU Göteborg

Patrik Ekman
Skaraborgs kommunalförbund, Lidköpings
kommun, Barn- och elevhälsa

Representant BUP, vakant

Agneta Kettil
Boråsregionens kommunalförbund,
Verksamhetschef IFO barn/unga

Regionutvecklare Anna Karlsson
Regionutvecklare Maria Sahlin
(adjungerad sedan 19-02-13)

Andreas Ericsson
Göteborgs stad, planeringsledare
(sedan 19-02-13)

Processledare Västra Götalandsregionen

Processledare VästKom

Eva Hallberg, Kunskapsstöd psykisk hälsa

Kerstin Söderlund, Skaraborgs
kommunalförbund

Brukarrepresentation
Elisabeth Lundberg, Elena Orrlöv, Sara Svensson, samtliga NSPHIG
Jan Linde, Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland
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