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Sammanträde med Kommunstyrelsen
Tid:
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Plats:

Väktaren, Rådhuset, Alingsås

Daniel Filipsson (M),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare
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Information och överläggningar
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samrådsutskick
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2.

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022, 2021.403 KS

3.

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet
Insjöriket, verksamhetsåret 2020, 2021.399 KS

4.

Svar på granskningsrapport av kommunens uppföljning av verksamhet
som bedrivs av privata utförare, 2021.422 KS

5.

Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling
Väst 2022-2024, 2021.349 KS

6.

Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4
(Stadsskogen 1), 2021.147 KS

7.

Redovisning av delegeringsbeslut
Delegationsbeslut



2021.001 KS-011 Delegationsbeslut kommundirektören - Enligt punkt 3.8 Beslut
om attesträttigheter, uppdatering av attestlista för kommunledningskontoret
2021.405 KS-002 Delegationsbeslut kommunjurist - Enligt punkt 1.7
Myndighetens avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt
uppställande av förbehåll i samband med utlämnande

Sida 1 av 217

Kallelse/föredragningslista

















8.
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Myndighetens avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt
uppställande av förbehåll i samband med utlämnande
2017.440 KS-022 Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.7
Undertecknade blankett för godkännande av beslut i lantmäteriförrättning (O2140)
2021.415 KS-005 Delegationsbeslut tillförordnad kommundirektör - Enligt punkt
5.1 Lämna yttrande angående detaljplan när yttrandet är av mindre vikt för
kommunstyrelsen
2021.406 KS-002 Delegationsbeslut kommunjurist - Enligt punkt 1.7
Myndighetens avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt
uppställande av förbehåll i samband med utlämnande
2021.407 KS-002 Delegationsbeslut kommunjurist - Enligt punkt 1.7
Myndighetens avslag på begäran om utlämnande av allmän handling samt
uppställande av förbehåll i samband med utlämnande
2021.417 KS-001 Delegationsbeslut tillväxtchef - Enligt punkt 5.15 Undertecknat
avtal om överlåtelse av arrende för Linneforsvägen 33
2021.113 KS-002 Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.18
Begära och lämna yttrande, Yttrande om bygglovsansökan för Bergkullen 2 i
Stadsskogen
2021.362 KS-004 Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.14
Undertecknande av avtal, Undertecknat värderingsprotokoll Högen 1:53 elledning
TT48-L04 + kabelskåp
2021.420 KS-001 Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.16
Teckna avtal om servitut och ledningsrätt, upp till ett prisbasbelopp, Skötselavtal
2021.064 KS-004 Delegationsbeslut tillförordnad kommundirektör - Enligt punkt
1.4 Utfärda fullmakt att föra kommunens talan vid domstol
2021.416 KS-001 Delegationsbeslut personalchef - Enligt punkt 1.8 Avslag på
begäran om allmän handling
2021.113 KS-005 Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.18,
Begära och lämna yttranden, yttrande om bygglovsansökan på Hjälmared 1:10
(LOV 2021-000604)
2021.429 KS-001 Delegationsbeslut exploateringsingenjör - Enligt punkt 5.14,
Undertecknat värderingsprotokoll för jordkabel vid Kulltorpsgatan, Ingared
2021.416 KS-002 Delegationsbeslut personalchef - Enligt punkt 4.7, Beslut om
nyanställningar och fastställande av lön, beslut om tillsvidareanställning
2021.064 KS-005 Fullmakt från Jerker Gussmo, tf. kommundirektör
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-08-19

§ 133 2021.403 KS

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
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 24 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Den 1 februari 2014 ändrades kommunallagen (1991.900) så att kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare tillträder från och med den 15 oktober valåret (Kap 5, § 5).
Då år 2022 är valår, allmänna val, föreslår kommunledningskontoret att sammanträdet med
nyvalda fullmäktige hålls onsdagen den 19 oktober 2022. Kommunledningskontoret föreslår
också att valberedningens arbete inriktas på att beslut om val till styrelser och nämnder kan
tas av fullmäktige på möte onsdagen den 23 november 2022.

Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 2 november, där budgeten ska behandlas, börjar kl 9.30.
26 januari
23 februari
30 mars (årsredovisning)
27 april
25 maj
15 juni

7 september
28 september
19 oktober (val av fullmäktiges presidium
och valberedning)
26 oktober (delårsbokslut)
2 november (budget, heldag)
23 november (val av styrelser och nämnder)
30 november
14 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2023 äger rum onsdagen den 25 januari.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-08-19

AU § 133, forts
Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls följande måndagar, kl 14.00:

7 februari
22 augusti
7 mars (årsredovisning)
5 september
4 april
26 september (delårsbokslut, KS egna)
9 maj (KS våruppföljning)
17 oktober (delårsbokslut och budget)
7 juni OBS tisdag (våruppföljning)
7 november
20 juni (ramar)
28 november
12 december

Första sammanträdet år 2023 äger rum måndagen den 16 januari för val av
kommunstyrelsens arbetsutskott och övriga val som kommunstyrelsen ansvarar för.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-08-19

AU § 133, forts

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls 2 onsdagar per månad
under veckorna 3-25 och veckorna 33--50. Med undantag för lovveckorna:
v 7 sportlovsveckan, v 15 påsklovsveckan samt v 44 höstlovsveckan.
Ett sammanträde per månad viks för ärendeberedning.
Ordföranden kan vid behov kalla till ytterligare sammanträden med KSAU.

Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas presidier sker 3 gånger per år, vid två av dessa
dialogträffar deltar även kommunala bolagens och räddningstjänstförbundets presidier.
-måndagen den 21 februari i samband med årsredovisning
-måndagen den 16 maj i samband med våruppföljning
(observera, gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-tisdagen den 27 september, i samband med delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
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 18 maj.
Arbetsutskottets budgetberedning sker tisdagen 13 september, onsdagen den 14 september,
torsdagen den 15 september och fredagen den 16 september.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-08-19

AU § 133, forts
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2022 godkänns.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens för beslut:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2022 godkänns.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2022 godkänns.
Expedieras till
Klk-Kdir, Klk-avd.chefer, KSAU

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-06-24
Anci Eyoum
616130
2021.403 KS

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
Ärendebeskrivning
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
Den 1 februari 2014 ändrades kommunallagen (1991.900) så att kommunfullmäktiges
ledamöter och ersättare tillträder från och med den 15 oktober valåret (Kap 5, § 5).
Då år 2022 är valår, allmänna val, föreslår kommunledningskontoret att sammanträdet med
nyvalda fullmäktige hålls onsdagen den 19 oktober 2022. Kommunledningskontoret föreslår
också att valberedningens arbete inriktas på att beslut om val till styrelser och nämnder kan
tas av fullmäktige på möte onsdagen den 23 november 2022.
Kommunfullmäktige
Sammanträde med kommunfullmäktige (KF) hålls följande onsdagar kl 18.00:
Observera att sammanträdet den 2 november, där budgeten ska behandlas,
börjar kl 9.30.
26 januari
23 februari
30 mars (årsredovisning)
27 april
25 maj
15 juni

7 september
28 september
19 oktober (val av fullmäktiges presidium
och valberedning)
26 oktober (delårsbokslut)
2 november (budget, heldag)
23 november (val av styrelser och nämnder)
30 november
14 december

Första sammanträdet med kommunfullmäktige år 2023 äger rum onsdagen den 25 januari.
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Kommunstyrelsen
Sammanträde med kommunstyrelsen (KS) hålls följande måndagar, kl 14.00:
7 februari
7 mars (årsredovisning
4 april
9 maj (KS våruppföljning)
7 juni OBS tisdag (våruppföljning)
20 juni (ramar

22 augusti
5 september
26 september (delårsbokslut, KS egna)
17 oktober (delårsbokslut och budget)
7 november
28 november
12 december

Första sammanträdet år 2023 äger rum måndagen den 16 januari för val av
kommunstyrelsens arbetsutskott och övriga val som kommunstyrelsen ansvarar för.
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) hålls 2 onsdagar per månad
under veckorna 3-25 och veckorna 33--50. Med undantag för lovveckorna:
v 7 sportlovsveckan, v 15 påsklovsveckan
samt v 44 höstlovsveckan.
Ett sammanträde per månad viks för ärendeberedning.
Ordföranden kan vid behov kalla till ytterligare sammanträden med KSAU.
Regelbundna dialogträffar mellan kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i
kommunfullmäktige och nämndernas presidier sker 3 gånger per år, vid två av dessa
dialogträffar deltar även kommunala bolagens och räddningstjänstförbundets presidier.
-måndagen den 21 februari i samband med årsredovisning
-måndagen den 16 maj i samband med våruppföljning
(observera, gäller ej bolag och räddningstjänstförbund)
-tisdagen den 27 september, i samband med
delårsbokslut.
Presidieträffar som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas inom ramen för
kommunstyrelsens arbetsutskotts (KSAU) icke beslutande möten.
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 18 maj.
Arbetsutskottets budgetberedning sker tisdagen 13 september, onsdagen den 14 september,
torsdagen den 15 september och fredagen den 16 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 2022 godkänns.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för år 2022 godkänns.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Sammanträdesdagarna för kommunfullmäktige för år 2022 godkänns.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, bolag samt räddningstjänstförbundet

Maria Standar
Kommundirektör

Anci Eyoum
Kommunsekreterare

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-08-10
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-08-19

§ 134 2021.399 KS

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet
Insjöriket, verksamhetsåret 2020
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har mottagit årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Insjöriket med
tillhörande bilagor. Alingsås kommun ska därför ta upp frågan om ansvarsfrihet för
samordningsförbundets styrelse.
PwC har på uppdrag av samordningsförbundets valda revisorer granskat förbundets
årsredovisning för 2020 och lämnat en granskningsrapport. Granskningen syftar till att ge
samordningsförbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen
är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är
förenligt med de mål styrelsen beslutat.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet
Insjöriket med tillhörande bilagor samt PwC:s granskning av årsredovisningen.
PwC:s granskning lämnar ett antal revisionella bedömningar med utgångspunkt från ställda
revisionsfrågor. Två av tre stycken revisionsfrågor bedöms som uppfyllda utan kommentarer.
De två uppfyllda frågorna syftar till att stämma av om årsredovisningen lämnar upplysning
om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt
om räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Den tredje revisionsfrågan stämmer av om
årsredovisningens resultat är förenligt med de mål som beslutats om. Denna revisionsfråga
bedöms som delvis uppfylld.
I revisionsberättelse för år 2020 tillstyrks att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga än det som framgår i bilagorna och
föreslår därmed att kommunfullmäktige ska tillstyrka att styrelsen för Samordningsförbundet
Insjöriket beviljas ansvarsfrihet.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet Insjöriket beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-06-23
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2021.399 KS

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för
Samordningsförbundet Insjöriket, verksamhetsåret 2020
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har mottagit årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Insjöriket med
tillhörande bilagor. Alingsås kommun ska därför ta upp frågan om ansvarsfrihet för
samordningsförbundets styrelse.
PwC har på uppdrag av samordningsförbundets valda revisorer granskat förbundets
årsredovisning för 2020 och lämnat en granskningsrapport. Granskningen syftar till att ge
samordningsförbundets revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen
är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är
förenligt med de mål styrelsen beslutat.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet
Insjöriket med tillhörande bilagor samt PwC:s granskning av årsredovisningen.
PwC:s granskning lämnar ett antal revisionella bedömningar med utgångspunkt från ställda
revisionsfrågor. Två av tre stycken revisionsfrågor bedöms som uppfyllda utan kommentarer.
De två uppfyllda frågorna syftar till att stämma av om årsredovisningen lämnar upplysning
om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt
om räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Den tredje revisionsfrågan stämmer av om
årsredovisningens resultat är förenligt med de mål som beslutats om. Denna revisionsfråga
bedöms som delvis uppfylld.
I revisionsberättelse för år 2020 tillstyrks att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga än det som framgår i bilagorna och
föreslår därmed att kommunfullmäktige ska tillstyrka att styrelsen för Samordningsförbundet
Insjöriket beviljas ansvarsfrihet.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tillstyrker att styrelsen för Samordningsförbundet Insjöriket beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
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Beslutet ska skickas till
Samordningsförbundet Insjöriket

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-24
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Samordningsförbundet Insjöriket, org. nr 222000-2071
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Fullmäktige i Västra Götalandsregionen
Fullmäktige i Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås kommun

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Insjöriket för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av samordningsförbundets
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om
kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkning och balansräkning för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda
revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

1
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•

•

•
•

•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt lagen om finansiell samordning, kommunallagen och därmed enligt
god revisionssed för kommunal verksamhet i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Vi
ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har biträtts i vår granskning av ett sakkunnigt biträde.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Samordningsförbundet Insjöriket för år 2020.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Insjörikets samordningsförbund har bedrivit verksamheten på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen
har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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DocuSign Envelope ID: B1B785CF-C405-49DC-A70F-4CC6552A62ED

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot förbundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

9 april 2021

Birgitta Eriksson
Förtroendevald revisor
Västra Götalandsregionen och kommunerna

Lisa Tenggren
Auktoriserad revisor
KPMG AB
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Bilagor:
De sakkunnigas rapport
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Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av samordningsförbundets valda revisorer granskat förbundets
årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att ge samordningsförbundets revisorer underlag för sin
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som är fastställda.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande revisionella
bedömningar:
Revisionsfråga

Kommentar

Lämnar
årsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
ställningen?

Uppfyllt

Är årsredovisningens
resultat förenligt med
de mål som beslutats
om?

Delvis uppfyllt
Måluppfyllelsen
redovisas i
årsredovisningen. Vi
gör ingen annan
bedömning av
måluppfyllelsen än
styrelsen.
Uppföljningen av de
kvantitativa mål vilka
följs upp i det nationella
uppföljningssystemet
SUS visar på god
måluppfyllelse.

Är räkenskaperna i allt
väsentligt rättvisande?

Uppfyllt
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 19 § ska årsredovisningen lämnas över till revisorerna
snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och samordningsförbundets ekonomiska
ställning.
Samordningsförbundet skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god
ekonomisk hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen fastställt. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lämnas till styrelsen inför behandlingen av årsredovisningen. Denna
granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till styrelsen.
Styrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och Revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet är förenligt med de mål styrelsen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen?

●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål styrelsen beslutat avseende god
ekonomisk hushållning?

●

Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

●

Lag om finansiell samordning av rehabileringsinsatser
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● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer
● Styrelsens beslut avseende god ekonomisk hushållning

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
samordningsförbundet, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan
inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan förbund och
verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i ”Vägledning för
redovisningsrevision i kommuner och landsting” från Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer, dokumentgranskning
och granskning av räkenskapsmaterial.
Granskning av förbundets måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”.
En översiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bedöms som
väsentliga för den finansiella rapporteringen har genomförts. Vi har inte haft i uppdrag
att granska delårsbokslutet per augusti månad.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av styrelsen 2021-03-26. Vår granskning
baseras på utkast till årsredovisningen som var oss tillhanda den 19 februari 2021.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom.
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Iakttagelser
Årsredovisning 2020
o Årets resultat uppgår till 1 165,5 tkr (-40,4 tkr f.å.). Bidraget från staten har minskat
något men vakanser balanserar delvis detta. Balanskravet uppfylls.
o

Förbundets utgående eget kapital uppgår till 2 729 tkr (1 564 tkr f.å.).

o

Förbundets likvida medel finns placerade på bankkonto hos Nordea. Avstämning av
saldon per balansdagen har skett gentemot engagemangsbesked utan anmärkning.

o

Måluppfyllelsen redovisas i årsredovisningen. Vi gör ingen annan bedömning av
måluppfyllelsen än styrelsen. Enligt styrelsens sammanfattning ”så ligger förbundets
siffror i många aspekter något lägre än riksgenomsnittet, och det kan tänkas ha olika
förklarings-faktorer, som också diskuteras i rapporten.” Rapporten utgör bilaga till
årsredovisningen och uppföljning sker regelbundet av styrelsen.

Intern styrning och kontroll år 2020
o

Styrelsen har haft regelbundna sammanträden (5 st) under året. Styrande för
verksamheten under år 2020 har varit den verksamhetsplan och budget som
styrelsen antagit 2020-11-27, § 918.
▪

Protokoll finns tillgängliga på förbundets hemsida.
https://www.sofinsjoriket.se/om-oss/arkiv/

o

Försäkring för lokaler, inventarier samt ansvarsförsäkring liksom försäkring för
anställd personal och styrelsens ansvar har uppdaterats under 2020. Vi
rekommenderar att man ser över försäkringsskyddet, särskilt avseende löner och
årsomsättning som i dagsläget är försäkrat till 1,3 mkr och 1,8 mkr. Lönerna
överstiger 1,3 mkr och årsomsättningen är ca 16,5 mkr.

o

Internkontrollplan finns från 2014 som alltjämt gäller. Planen har fastställts av
styrelsen 2020-03-27 (§ 1025). Uppföljning av planen har skett 2020-11-27 (§ 1063).

o

Beslut om attestordning har skett 2020-03-27 (§ 1023). Enligt gällande attestordning
skall attest ske av förbundschefen upp till ett basbelopp. För högre belopp skall även
kontrasignering ske av biträdande förbundschef. Personliga utlägg för
förbundschefen attesteras av biträdande förbundschefen.
I ekonomisystemet (Fortnox) ligger fastställda behörigheter där förbundschefen
ensam kan attestera fakturor upp till 44 800 kr. För belopp därutöver krävs
kontrasignering av biträdande förbundschef eller ordförande. Vid betalning av
leverantörsfakturorna krävs dubbel signering av ekonom och förbundschef.
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Enligt fullmakt till Nordea krävs två personer förening för utbetalning från förbundets
bankkonto. Enligt delegationsordningen från (2020-03-27, § 1024) har
förbundschefen rätt till avrop av varor och tjänster till ett värde upp till 2 basbelopp.
▪
o

Firmateckning sker av förbundschef samt ordförande eller vice ordförande, dvs två
personer i förening krävs.
▪

o

Rutinen bedöms som tillräcklig.

Rutinen bedöms som tillräcklig.

Det upprättas delårsbokslut samt årsbokslut som rapporteras till styrelsen. I övrigt
sker uppföljning av projektens ekonomi ungefär vid varje tertial av förbundschefen.
▪

Rutinen bedöms som tillräcklig.

2021-03-19

Gunilla Lönnbratt

Fredrik Carlsson

Auktoriserad revisor

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Samordningsförbundets Insjöriket enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av avtal. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Svar på granskningsrapport
av kommunens uppföljning
av verksamhet som bedrivs
av privata utförare
4
2021.422 KS
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-08-19

§ 135 2021.422 KS

Svar på granskningsrapport av kommunens uppföljning av verksamhet
som bedrivs av privata utförare
Ärendebeskrivning
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten. Revisorerna
överlämnar revisionsrapporten till berörda nämnder och kommunstyrelse med
frågeställningen om vilka åtgärder berörda nämnder och kommunstyrelse avser genomföra
med bakgrund av revisionsrapporten. Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 1
oktober 2021.
Av bifogad revisionsrapport framgår att Alingsås kommuns revisorer har gett i uppdrag till
KPMG att granska kommunens rutiner för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata
utförare. Mot bakgrund av denna granskning rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att:
Säkerställa att översyn och revidering av programmet för uppföljning och insyn av privata
utförare genomförs enligt plan.
Säkerställa att nytt förslag till program lämnas till fullmäktige för fastställande, vilket ska ske
minst en gång per mandatperiod.
Säkerställa att programmet är utformat så att det utgör ett stöd och en vägledning för styrelse
och nämnder i deras tolkning och konkretisering av programmet samt att det harmoniserar
med övriga styrdokument.
Upprätta en plan för hur programmet ska implementeras i verksamheten för att säkerställa
att det blir känt, styrande och efterlevs.
Upprätta en plan för uppföljning och utvärdering av programmet, för att säkerställa att
fullmäktiges intentioner uppfylls.
Säkerställa att programmet för uppföljning och insyn av privata utförare är känt i
verksamheten.
Säkerställa att programmet får genomslag i de avtal som tecknas, genom att krav och villkor
ställs utifrån det.
Upprätta alternativt se över riktlinjer/rutiner för hur avtalsuppföljning ske genomföras.
Säkerställa att styrelsen/nämnden får en tillräcklig uppföljning och återrapportering avseende
verksamhet som bedrivs av privata utförare, för att kunna agera och ta ställning till behov av
eventuella åtgärder om så är nödvändigt.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-08-19

AU § 135, forts
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 augusti 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har, vilket framgår i revisionsrapporten, påbörjat en revidering av
programmet för uppföljning och insyn av privata utförare och målsättningen är ett antagande
i kommunfullmäktige under hösten 2021. Nuvarande program antogs år 2016 och därefter
har ett antal styrdokument, bland annat styrmodell och policy för inköp och upphandling,
reviderats. Kommunledningskontoret är av uppfattningen att ett reviderat program är viktigt i
sig men det är framförallt implementeringen i organisationen och framtagande av
stödmaterial till förvaltningarna som kommer vara det mest relevanta. Av revisionsrapporten
framgår att det idag finns bristande information kring hur uppföljning av verksamhet som
bedrivs av privata utförare ska ske och det behöver förbättras. Kommunledningskontoret
anser att det reviderade programmet med efterföljande informations- och
implementationsarbete kommer att omhänderta majoriteten av de rekommendationer som
KPMG har framfört i revisionsrapporten.
Riktlinjer för inköp och upphandling antogs den 23 november 2020, § 173, av
kommunstyrelsen och där framgår ansvarsfördelningen för avtalsuppföljning. Vid
verksamhetsspecifika avtal är det verksamheten själva som är ansvariga för uppföljningen
och för de kommunövergripande avtalen är det kommunledningskontoret genom
upphandlingsenheten som ansvarar för avtalsuppföljningen. Kommunledningskontoret
instämmer i rekommendationen från KPMG att avtalsuppföljning är ett område som
kommunen som helhet kan bli bättre på och det kommer att prioriteras i det kommande
arbetet kring inköp och upphandling.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-08-02
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2021.422 KS

Svar på granskningsrapport av kommunens uppföljning av
verksamhet som bedrivs av privata utförare
Ärendebeskrivning
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten. Revisorerna
överlämnar revisionsrapporten till berörda nämnder och kommunstyrelse med
frågeställningen om vilka åtgärder berörda nämnder och kommunstyrelse avser genomföra
med bakgrund av revisionsrapporten. Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 1
oktober 2021.
Av bifogad revisionsrapport framgår att Alingsås kommuns revisorer har gett i uppdrag till
KPMG att granska kommunens rutiner för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata
utförare. Mot bakgrund av denna granskning rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att:
-

-

Säkerställa att översyn och revidering av programmet för uppföljning och insyn av
privata utförare genomförs enligt plan.
Säkerställa att nytt förslag till program lämnas till fullmäktige för fastställande, vilket
ska ske minst en gång per mandatperiod.
Säkerställa att programmet är utformat så att det utgör ett stöd och en vägledning för
styrelse och nämnder i deras tolkning och konkretisering av programmet samt att det
harmoniserar med övriga styrdokument.
Upprätta en plan för hur programmet ska implementeras i verksamheten för att
säkerställa att det blir känt, styrande och efterlevs.
Upprätta en plan för uppföljning och utvärdering av programmet, för att säkerställa att
fullmäktiges intentioner uppfylls.
Säkerställa att programmet för uppföljning och insyn av privata utförare är känt i
verksamheten.
Säkerställa att programmet får genomslag i de avtal som tecknas, genom att krav och
villkor ställs utifrån det.
Upprätta alternativt se över riktlinjer/rutiner för hur avtalsuppföljning ske genomföras.
Säkerställa att styrelsen/nämnden får en tillräcklig uppföljning och återrapportering
avseende verksamhet som bedrivs av privata utförare, för att kunna agera och ta
ställning till behov av eventuella åtgärder om så är nödvändigt.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har, vilket framgår i revisionsrapporten, påbörjat en revidering av
programmet för uppföljning och insyn av privata utförare och målsättningen är ett antagande
i kommunfullmäktige under hösten 2021. Nuvarande program antogs år 2016 och därefter
har ett antal styrdokument, bland annat styrmodell och policy för inköp och upphandling,
reviderats. Kommunledningskontoret är av uppfattningen att ett reviderat program är viktigt i
sig men det är framförallt implementeringen i organisationen och framtagande av
stödmaterial till förvaltningarna som kommer vara det mest relevanta. Av revisionsrapporten
framgår att det idag finns bristande information kring hur uppföljning av verksamhet som
bedrivs av privata utförare ska ske och det behöver förbättras. Kommunledningskontoret

Sida 65 av 217

anser att det reviderade programmet med efterföljande informations- och
implementationsarbete kommer att omhänderta majoriteten av de rekommendationer som
KPMG har framfört i revisionsrapporten.
Riktlinjer för inköp och upphandling antogs den 23 november 2020, § 173, av
kommunstyrelsen och där framgår ansvarsfördelningen för avtalsuppföljning. Vid
verksamhetsspecifika avtal är det verksamheten själva som är ansvariga för uppföljningen
och för de kommunövergripande avtalen är det kommunledningskontoret genom
upphandlingsenheten som ansvarar för avtalsuppföljningen. Kommunledningskontoret
instämmer i rekommendationen från KPMG att avtalsuppföljning är ett område som
kommunen som helhet kan bli bättre på och det kommer att prioriteras i det kommande
arbetet kring inköp och upphandling.
Ekonomisk bedömning
Ärendet i sig medför inga direkta ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.

Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionen

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-08-10
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Missiv

KOMMUNREVISIONEN

Till kommunstyrelsen,
vård- och omsorgsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden samt
kultur- och utbildningsnämnden för yttrande
Till kommunfullmäktige för kännedom

Granskning av kommunens uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare
På revisorernas uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerat område.
Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten.
Revisorerna överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnden för yttrande med följande
frågeställningar:
-

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

Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 1 oktober 2021.

Granskningsrapport bifogas denna skrivelse.
2021-07-01

Anita Andersson
Revisionens ordförande

Lennart Mattsson
Vice ordförande
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1

Sammanfattning
Vi har av Alingsås kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för
uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och ansvariga nämnder
säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen
och ansvariga nämnder inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och
kontroll av privata utförare.
Roller och ansvar inom området bedöms i huvudsak vara tydliga men det finns behov
av att dokumentera och formalisera detta i merparten av de granskade nämnderna. Det
av fullmäktige fastställda programmet för uppföljning och insyn av privata utförare är
inte känt och förankrat i verksamheterna. Styrelse och nämnder har inte heller sett till
att det fått genomslag i de upphandlingar som genomförts och de avtal som tecknats.
Styrning utifrån fullmäktiges prioriterade mål och indikatorer är inte tydlig och
allmänhetens möjlighet till insyn har säkrats i merparten av de granskade avtalen, men
inte genomgående. Styrelse och nämnders möjlighet till uppföljning och kontroll har
dock säkerställts genom tecknade avtal. Likaså dess möjlighet att vidta åtgärder vid
eventuella fel eller brister.
Styrelse och nämnder har inte säkerställt att uppföljning sker på ett strukturerat och
systematiskt sätt, då det utöver avtalsvillkoren saknas riktlinjer och rutiner för hur
uppföljningen ska ske i samtliga nämnder utom en. Den uppföljning som förvaltningen
gör av verksamheten som bedrivs av privata utförare är dock ändamålsenlig.
Återrapporteringen till styrelse och nämnder kan utvecklas för att fullt ut säkerställa att
de får tillräcklig information och kunskap för att kunna vidta eventuella åtgärder vid
behov. Kommunstyrelsen bedöms inte ha fullgjort sina uppgifter enligt reglemente eller
utifrån sin uppsiktsplikt avseende den verksamhet som bedrivs av privata utförare.
Detta då programmet för uppföljning och insyn av privata utförare inte har reviderats
och lyfts till fullmäktige för antagande innevarande mandatperiod. Kommunstyrelsen
har inte heller övervakat att nämnder genomför kontroll och uppföljning av den
verksamhet som bedrivs av privata utförare, i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige
fastställda program och direktiv.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

— Säkerställa att översyn och revidering av programmet för uppföljning och insyn av
privata utförare genomförs enligt plan

— Säkerställa att nytt förslag till program lämnas till fullmäktige för fastställande, vilket
ska ske minst en gång per mandatperiod

— Säkerställa att programmet är utformat så att det utgör ett stöd och en vägledning

för styrelse och nämnder i deras tolkning och konkretisering av programmet samt att
det harmoniserar med övriga styrdokument
2
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— Upprätta en plan för hur programmet ska implementeras i verksamheten för att
säkerställa att det blir känt, styrande och efterlevs.

— Upprätta en plan för uppföljning och utvärdering av programmet, för att säkerställa
att fullmäktiges intentioner uppfylls

Vidare rekommenderar vi kommunstyrelsen och granskade nämnder att:

— Säkerställa att programmet för uppföljning och insyn av privata utförare är känt i
verksamheten

— Säkerställa att programmet får genomslag i de avtal som tecknas, genom att krav
och villkor ställs utifrån det

— Upprätta alternativt se över riktlinjer/rutiner för hur avtalsuppföljning ske genomföras
— Säkerställa att styrelsen/nämnden får en tillräcklig uppföljning och återrapportering
avseende verksamhet som bedrivs av privata utförare, för att kunna agera och ta
ställning till behov av eventuella åtgärder om så är nödvändigt.

Slutligen rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att:

— Se över ansvarsfördelningen avseende kontroll och uppföljning av privata utförare
för att tydliggöra och renodla roller i denna process.

— Se över samtliga uppföljningsaktiviteter som görs, och bör göras, och involvera

samtliga funktioner som berörs. Detta för att skapa en helhetssyn kring
uppföljningen som innefattar uppföljning på såväl verksamhetsnivå och individnivå
som uppföljning av ekonomiska faktorer.
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Alingsås kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för
uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för 2021.
År 2015 infördes krav i kommunallagen på att fullmäktige under varje mandatperiod
ska anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare. Kontroll av verksamhet
som bedrivs av annan utförare är lika väsentlig som för verksamhet som bedrivs i
kommunal regi.
I programmet ska det anges hur fullmäktiges mål, riktlinjer och föreskrifter ska följas
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska gälla för all
verksamhet som drivs av privata utförare och där det finns ett avtal, dvs inom
verksamhetsområden som vård och omsorg, vuxenutbildning, vatten- och avlopp,
kultur och fritid m.m. Programmet ska omprövas varje mandatperiod. Programmet
gäller inte friskolor då det inte föreligger något avtalsförhållande mellan kommuner och
friskolor.
Alingsås kommuns revisorer bedömer att det finns en risk att uppföljningen av privata
utförare inte sker utifrån gällande lagstiftning eller fastställda styrdokument. Mot
bakgrund av det bedömer revisorerna att det är väsentligt att granska kommunens
rutiner för uppföljning och kontroll av verksamhet som bedrivs av privata utförare.

2.1

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och ansvariga nämnder
säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av privata utförare.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

— Har nämnderna säkerställt en ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende
kontroll och uppföljning av privata utförare?

— Hur säkerställer nämnderna att det av fullmäktige antagna programmet för
uppföljning och insyn av privata utförare efterlevs?

— Hur säkerställs att prioriterade mål och indikatorer som är aktuella för verksamheten
anges i förfrågningsunderlag och avtal, och därmed blir gällande för den privata
utföraren?

— Har nämnderna ändamålsenliga rutiner för att genom avtal säkerställa en tillräcklig
insyn i verksamheten?

— Har nämnderna säkerställt en tillräcklig insyn genom att möjligheter till kontroll och
uppföljning har upptagits i avtalen?

— Har nämnderna utarbetat ändamålsenliga rutiner/anvisningar för när och på vilket
sätt uppföljning ska ske av avtal och verksamhet?

— Har uppföljningar och kontroller genomförts av respektive nämnd och är dessa
dokumenterade?

— Sker en samlad redovisning av uppföljningsinsatserna till nämnderna?
4
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— I vilken utsträckning har nämnderna möjlighet att vidta åtgärder vid avvikelser mot
gällande avtal?

2.2

Avgränsning
Granskningen omfattar uppföljning av och insyn i verksamhet som utförs av privata
utförare. Med privat utförare menas en juridisk person eller enskild individ som har
hand om vården av en kommunal angelägenhet. En juridisk person är ett aktiebolag,
handelsbolag, ekonomisk eller ideell förening eller stiftelse. Även idéburna
organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata utförare. Däremot avses
inte hel- eller delägda kommunala bolag eller kommunala stiftelser.
Granskningen omfattar inte fristående skolor och förskolor eftersom de är egna
huvudmän för verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad.
Hur verksamhet i egen regi följs upp är inte föremål för granskning.

2.3

Ansvarig styrelse/nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

2.4

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen
-

-

-

-

3 kap. 12 §
Kommuner och regioner får, med de begränsningar som framgår av lag,
överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare.
5 kap. 3 §
Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer
för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. I
programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
6 kap. 6 §
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en
kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon
annan.
10 kap. 1 §
Fullmäktige i kommuner får, om det inte i lag eller annan författning anges att
angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över
skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild
individ.
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-

10 kap. 7-9 §§
Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild individ som har
hand om skötseln av en kommunal angelägenhet enligt 1 §. Med en privat
utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte heller en sådan
stiftelse eller förening som avses i 6 §. När skötseln av en kommunal
angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska
kommunen eller regionen kontrollera och följa upp verksamheten. Om en
kommun har avtal med en privat utförare, ska kommunen eller regionen genom
avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i
den verksamhet som lämnas över

— Tillämpbara interna regelverk och policys
-

-

-

2.5

Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun
(KF, 2018-11-21, § 197)
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive
verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska
följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat beslut –
har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda
mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.
Reglemente för kommunstyrelsen (KF 2021-04-28, § 67)
— § 3 - Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till program med mål och
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare
— § 11, p. 5 - Kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka
att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i
enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv.
Program för uppföljning och insyn av privata utförare (KF, 2016-02-24, § 50)
Beskrivs närmare i avsnitt 3.2
Policy för inköp och upphandling (KF, 2020-09-30, § 115)
Tillämpliga delar beskrivs närmare i avsnitt 3.2

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer. Intervjuer har
genomförts med kommunstyrelsens ordförande samt presidierna i
samhällsbyggnadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och kultur- och
utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens vice ordförande har getts möjlighet att delta
vid intervju.
Därtill har intervjuer genomförts med tjänstepersoner inom respektive förvaltning, enligt
nedan.
-

Kommunledningskontoret
Kommundirektör, ekonomichef samt upphandlare
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-

Vård- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, avdelningschefer för ekonomi, planeringsavdelningen och
myndighet, enhetschef myndighet samt biståndshandläggare/metodhandledare
samt socialt ansvarig samordnare (SAS).

-

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef, trafikingenjör, parkingenjör samt kretsloppschef.

-

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef, enhetschef ekonomi samt rektor Campus Alingsås.

Därtill har en stickprovsgranskning genomförts där vi gjort ett urval om tre avtal 1 per
nämnd. Detta för att kontrollera i vilken utsträckning det framgår vilka mål och
indikatorer som är gällande för verksamheten, att tillräcklig insyn i verksamheten har
säkerställts samt att det framgår vilka möjligheter till kontroll och uppföljning kommunen
har. Likaså kommer kontroll att göras av om uppföljningar och kontroller har
genomförts.
Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktakontrollera rapporten.

1

Kultur- och utbildningsnämnden har endast ett avtal som omfattas av granskningen.
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3

Övergripande styrning

3.1

Förutsättningar utifrån lag och rekommendationer

3.1.1

Kommunallagen
Av kommunallagen (3 kap. 12 §) framgår att kommunen får, med de begränsningar
som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata
utförare. Enligt 5 kap. 3 § ska kommunfullmäktige för varje mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata
utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas
upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

3.1.2

Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram rekommendationer som är
avsedda att fungera som ett stöd och ge inspiration till kommunernas arbete med att
utforma sina program inom området. Hur de lokala programmen ska vara utformade
regleras inte av lagstiftning eller av SKR:s rekommendationer. Programmets innehåll
ska dock lägga grunden för en strukturerad och systematisk uppföljning och kontroll
samt säkerställa allmänhetens insyn i verksamheterna.
Av SKR:s stödmaterial för programarbetet framgår att syftet med att fullmäktige ska
fastställa ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en politiskt
strategisk nivå, för att där fastställa grundkrav och omfattning, struktur och ansvar samt
krav på återkoppling till brukare och allmänhet. Varje mandatperiod ska ha sitt eget
program, för att den rådande politiska majoriteten ska kunna sätta sin prägel på det.
För arbetet med programmet behövs diskussion och förankring varför programmet inte
givet kan vara beslutat i början av en mandatperiod. Programmet bör fastställa vilken
återkoppling som ska ske till fullmäktige och hur denna ska utföras. Återkopplingen ger
underlag till strategiska diskussioner såsom till exempel om eventuell förändrad
inriktning utifrån vad uppföljningen visar.

3.2

Övergripande styrning – Alingsås kommun

3.2.1

Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Iakttagelser
Kommunfullmäktige fastställde i februari 2016 ett program för uppföljning och insyn av
privata utförare. Programmet är utformat i enlighet med SKR:s rekommendationer och
beskriver på en övergripande nivå vilken verksamhet som omfattas av programmet,
mål för verksamheter som bedrivs av privata utförare samt hur uppföljning och kontroll
ska ske samt hur allmänhetens insyn och utförarnas informationsskyldighet ska säkras.
I programmet görs hänvisningar till ett flertal styrdokument, såsom:
-

Flerårsstrategi för Alingsås kommun (för prioriterade mål och indikatorer)
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-

Riktlinjer för upphandling och inköp för Alingsås kommun och dess bolag (för
tydliggörande kring avtalsinnehåll med koppling till mål och indikatorer samt
utförarens informationsskyldighet)
- Styrmodell Alingsås kommun (för tydliggörande kring hur uppföljning och
kontroll av mål och avtal ska ske)
Programmet har inte reviderats sedan 2016 och fullmäktige har inte fastställt något
program för innevarande mandatperiod. De angivna styrdokumenten som
programmet hänvisar till har också reviderats sedan programmet antogs.
I riktlinjer för upphandling och inköp för Alingsås kommun och dess bolag framgår
inte, som programmet anger, att det i förfrågningsunderlaget ska framgå vilka
prioriterade mål och indikatorer som är aktuella för verksamheten som ska upphandlas
och utgöra avtalsinnehåll i avtal med den privata utföraren. Det framgår heller inte att
utförarens informationsskyldighet ska göras till en avtalsrättslig fråga.
Även styrmodellen har ändrats och utvecklats och den senast gällande är daterad
2019-11-27. Styrsystemet i Alingsås kommun är indelat i tre delar; mål- och
resultatstyrning, kvalitetsstyrning och ekonomistyrning. Styrmodellen har sin
utgångspunkt i kommunens gemensamma vision och värdegrund samt
verksamheternas grunduppdrag som regleras genom lagstiftning och nämndernas
reglementen. Detta kompletteras med ett fåtal prioriterade mål, som i sin tur
konkretiseras genom ett antal indikatorer. Målstyrningen utgår från fullmäktiges
prioriterade mål och indikatorer, där nämnder och bolag ska analysera och bedöma hur
den egna verksamheten kan bidra till måluppfyllelsen. Därtill ska samtliga nämnder,
bolag och förvaltningar ha ett kvalitetsarbete som säkrar att kommunen och dess
verksamheter fullföljer grunduppdraget. I detta ansvar ingår att kvalitetssäkra
verksamheten och löpande utveckla och förbättra de tjänster och den service som
levereras.
Kvalitetsstyrning skiljer sig från målstyrning på det sättet att det är verksamheternas
grunduppdrag som ska kvalitetssäkras, medan målstyrning ska fokusera på hur
kommunen ska utvecklas och vilka prioriteringar som ska göras. I kvalitetsstyrningen
ingår även internkontroll som en del, då det anges utgöra en viktig del i det
systematiska kvalitetsarbetet. När det gäller ekonomistyrning fastslås i styrmodellen att
de resurser som kommunen förfogar över är begränsade. Detta innebär att mängd och
ambitionsnivå i de mål och uppdrag som ges till verksamheterna måste vara
anpassade till de ekonomiska förutsättningrna, såväl som verksamheternas egna
arbetssätt. Ekonomistyrningen omfattar mål för god ekonomisk hushållning,
resursfördelningsmodell och kommunens ekonomiska styrprinciper.
Av intervjuerna framgår att programmet inte är styrande eller vägledande i styrelse och
nämnder. Det är ett flertal av de intervjuade som inte kände till programmet eller har
använt det som vägledning i arbetet med upphandling och uppföljning av privata
utförare. Det har framgått att det inte är tydligt vad som är att definiera som en privat
utförare eller hur programmet är tänkt att fungera i praktiken. Programmets innehåll har
inte heller fått fullt genomslag i verksamheterna och de avtal som är tecknade. En
översyn av programmet har inletts, för att se över om behov finns av revideringar inför
antagande i fullmäktige (beslut beräknas fattas under hösten 2021).
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Parallellt med detta sker också ett utvecklingsarbete på upphandlingsenheten där de
bland annat sett över avtalsmallar för att säkerställa att grundläggande krav och villkor
finns upptagna. Exempel på en grundläggande standardformulering som ligger med
redan i avtalsmallen är allmänhetens insyn. Utgångspunkten är att denna typ av villkor i
huvudsak ska finnas med som standardklausuler redan i mallarna, och därmed inte
behöva utgöra del av policys och riktlinjer.

3.2.1.1 Kommentarer och bedömning
Fullmäktige har fastställt ett program för uppföljning och insyn av privata utförare. Då
programmet inte har reviderats eller antagits för innevarande mandatperiod bedömer vi
att kommunstyrelsen inte fullgjort sina uppgifter enligt reglementet. Programmet är
generellt i sin utformning och det har inte till fullo fått genomslag i verksamheterna och i
utformningen av avtal. Detta återkommer vi till i kommande avsnitt.
Utifrån kommunstyrelsens roll som beredande organ till kommunfullmäktige samt dess
ledande och samordnande roll bedömer vi att den inte har säkerställt att programmet
har förankrats och införlivats i befintligt styrsystem på ett tillräckligt sätt. Programmet
hänvisar också till styrdokument som reviderats och inte längre innehåller de delar som
programmet hänvisar till. Det lämnar också ett stort tolkningsutrymme till nämnder och
styrelser avseende vad som är att anse som en privat utförare och vad som omfattas
av programmet. Vi bedömer därmed att det finns behov av att revidera programmet,
dels för att säkerställa att det harmoniserar med övriga styrdokument, dels för att öka
tydlighet i vilka privata utförare/verksamheter som omfattas av programmet samt hur
och på vilket sätt styrning och uppföljning av privata utförare ska ske i förhållande till
kommunens styrmodell. I samband med att ett nytt program antas bedömer vi därför att
det är av yttersta vikt att kommunstyrelsen upprättar en plan för hur programmet ska
implementeras i verksamheten för att säkerställa att det blir känt, styrande och
efterlevs.

3.2.2

Ansvarsfördelning
Iakttagelser
Kommunstyrelsen har inom ramen för sitt ledande och samordnande ansvar för att
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare. Inom ramen för sin uppsiktsplikt
ansvarar kommunstyrelsen också för att övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige
fastställda program och direktiv.
Nämnder och förvaltningar ansvarar i sin tur för uppföljning och säkerställande av insyn
av privata utförare. Detta framgår av såväl kommunens styrmodell som av policy för
inköp och upphandling. Av styrmodellen framgår bland annat att nämnderna ansvarar
för att driva en effektiv och kvalitativ verksamhet med utgångspunkt i sitt grunduppdrag.
Samtliga nämnder ansvarar också för att ha ett kvalitetsarbete som säkrar att
respektive nämnd och dess verksamheter fullföljer grunduppdraget. I det ansvaret
ingår att kvalitetssäkra verksamheten och löpande utveckla och förbättra de tjänster
och den service som levereras. Styrmodellen lyfter inte fram styrning av den
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verksamhet som bedrivs av privata utförare, utan beskrivs endast som ett övergripande
ansvar som omfattar all verksamhet.
Gällande uppföljning framgår det dock att uppföljning av de verksamheter som
kommunen är huvudman för, men som bedrivs av privata uppdragsföretag, ingår i
årsbokslutet, där en samlad analys och slutsatser för det gånga året ska redovisas.
Nämndernas budgetar följs upp av respektive nämnd vid årsbokslutet, Där ska även
uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata uppdragsföretag framgå.
Även i policyn för inköp och upphandling framgår det att det är nämnderna (samt bolag
och förbund) som ansvarar för att alla inköp och upphandlingar genomförs i enlighet
med gällande lagstiftning och styrdokument. Av kommunens riktlinjer för inköp och
upphandling framgår vidare att respektive förvaltning, bolag och förbund ansvarar för
förvaltning och avtalsuppföljning av sina egna verksamhetsspecifika ramavtal och
avtal. Genomförda intervjuer har bekräftat att ansvarsfördelningen också
överensstämmer med hur de arbetar ute i nämnderna och förvaltningarna.

3.2.2.1 Kommentarer och bedömning
Vi bedömer att ansvaret för såväl upphandling som förvaltning och uppföljning av avtal
är tydligt fördelat till respektive nämnd.
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4

Styrning och uppföljning av privata utförare i styrelse
och nämnder

4.1

Kommunstyrelsen
Iakttagelser
Inom ramen för granskningen har tre områden inom kommunstyrelsens
ansvarsområde identifierats, där privata utförare bedriver verksamhet. Dessa är:
-

Måltidsentreprenad
Städtjänster
IT-service och helpdesk

De två förstnämnda är kommunövergripande avtal som hanteras inom barn- och
ungdomsnämnden men berör en stor del av övriga nämnders verksamhet.

4.1.1

Organisation och ansvarsfördelning
Iakttagelser
Kommunstyrelsens ansvar för uppföljning och insyn av privata utförare är tudelat, enligt
följande:
-

-

Kommunstyrelsen har ansvar för att leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige och följer upp att
organisationen genomför fullmäktiges beslut.
Därtill är kommunstyrelsen ansvarig för den egna verksamheten som bedrivs
inom kommunledningskontoret.

Kommunstyrelsen har huvudansvaret 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.
Detta sker i praktiken genom upphandlingsenheten som ska vara kommunens
expertorgan gällande inköps- och upphandlingsfrågor. Den har också ett
samordningsansvar för alla upphandlingar som genomförs av förvaltningarna.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verksamhetsspecifika
upphandlingar. För det praktiska genomförandet av verksamhetsspecifika
upphandlingar är det i förvaltningen utsedd person som ansvarar för upphandling,
förvaltning och uppföljning av de avtal som tecknas. Detta följer normalt
verksamhetsansvar, exempelvis är enhetschef för kost och lokalvård också ansvarig
för att följa upp avtalen och säkerställa kvaliteten i det som utförs.
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4.1.2

Avtalsuppföljning - övergripande
Iakttagelser
Uppföljningen av de avtal som kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för sker
av ansvarig tjänstepersoner/beställare. Kommunstyrelsen eller dess förvaltning har inte
fastställt några riktlinjer, rutiner, anvisningar eller motsvarande som tydliggör hur
avtalsuppföljning ska ske, vem som ansvarar för det och i vilken utsträckning det ska
göras. Vilken uppföljning som ska genomföras finns angivet i respektive avtal. Vilka
krav som ställs och vilken uppföljning som gjorts kopplat till specifika avtal framgår av
avsnitt 4.1.3.
Utöver vad som framgår av styrmodellen (som redogörs för i avsnitt 3.2.2.) saknas det
ytterligare riktlinjer/anvisningar om/hur återrapportering av resultatet av uppföljningen
ska ske till ansvarig styrelse/nämnder. Privata utförare omnämns i årsredovisningen för
år 2020 i det avsnitt som beskriver kommunens organisation. Här har
kommunstyrelsen valt att lyfta fram de områden som av kommunens bedömts vara
väsentliga: kost och hemtjänst. I övrigt har kommunstyrelsen inte lyft fram resultat eller
motsvarande som specifikt avser den verksamhet som bedrivs av privata utförare. Av
intervjuer framkommer också att det inte sker någon uppföljning eller kontroll av att
övriga nämnder kontrollerar och följer upp privata utförare i enlighet med lag, avtal och
av fullmäktige fastställda program och direktiv.

4.1.2.1 Kommentarer och bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställt en tydlig ansvarsfördelning avseende
inköp/upphandling, avtalsförvaltning och avtalsuppföljning genom de övergripande
styrdokument som finns. Det sker dock inte någon uppföljning eller kontroll av att
gällande styrdokument efterlevs. Det arbete som pågår inom upphandlingsenheten,
med utveckling av avtalsmallar, bedömer vi dock bidrar till ökade förutsättningar att
kunna säkerställa att kommande avtal inrymmer grundläggande krav och villkor som
ska/bör finnas med i samtliga avtal.

4.1.3

Stickprovsgranskning - kommunstyrelsen
Iakttagelser
Som tidigare nämnts har tre avtal valts ut för stickprovsgranskning. De avtal som valts
ut inom ramen för kommunstyrelsens ansvarområde är:
-

IT-service och helpdesk
Städtjänster
Måltidsentreprenad

För respektive avtal har vi kontrollerat huruvida fullmäktiges program för uppföljning
och insyn av privata utförare har beaktats i framtagande av avtalen, det vill säga en
kontroll av om det framgår vilka mål och indikatorer som är gällande för verksamheten,
att tillräcklig insyn i verksamheten har säkerställts samt att det framgår vilka möjligheter
till kontroll och uppföljning kommunen har. Likaså har vi tittat närmare på om angivna
uppföljningar och kontroller har genomförts.
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Resultat stickprovskontroller
KF:s prioriterade mål och indikatorer (enligt avtal)
Det framgår inte i något av de granskade avtalen vilka prioriterade mål och indikatorer
som är aktuella för verksamheten.
Av avtalen avseende städtjänster och måltidsentreprenad framgår det dock att
leverantören ska förhålla sig till bl a kommunens mål och riktlinjer för verksamheten i
olika utsträckning. Exempelvis framgår det att leverantörer har att förhålla sig till
miljömål och miljöpolicy, miljökrav på fordon etc.
För måltidsentreprenaden ligger även kommunens livsmedelsprogram,
målstidsprogram för särskilt boende samt Alingsås kommuns miljömål 2011-2019 som
bilagor till avtalet och utgör därmed avtalshandlingar. Där framgår det även av
avtalsvillkoren att leverantören ska uppnå ett antal mål, till exempel avseende
ekologiska produkter, vilket har en tydlig koppling till KF:s mål och indikatorer. Avtalet
avseende IT-service och helpdesk innehåller inte lika tydliga krav. Där anges dock att
leverantören ska kunna arbeta enligt köparens rutiner samt att leverantörens personal
ska följa kommunens alkohol- och drogpolicy.
Ansvariga för hantering och uppföljning av avtal anser att det ställs krav på
leverantörerna om arbete mot de mål som är relevanta för leverantörerna, även om de
målen inte utgörs direkt av eller är formulerade som prioriterade mål och indikatorer.
Allmänhetens insyn och informationsskyldighet (enligt avtal)
Allmänhetens möjlighet till insyn och leverantörens informationsskyldighet framgår i två
av de granskade avtalen (IT-service och helpdesk samt måltidsentreprenad). I avtalet
avseende städtjänster har inte detta reglerats i avtal.
Det uppges att det inte har förekommit några tillfällen där leverantören inte delgett
information under pågående avtalsperiod. Genom att ansvariga för avtalen har en tät
dialog med leverantörerna upplevs det inte heller finnas några risker för att
leverantören inte skulle delge information som efterfrågas eller annat som skulle kunna
riskera allmänhetens möjlighet till insyn.
Uppföljning och kontroll (enligt avtal)
Samtliga avtal innehåller krav/villkor avseende uppföljning och kontroll, i olika
omfattning.
Avtalet avseende IT-service och helpdesk ställer i huvudsak krav om att
uppföljningsmöten ska genomföras minst en gång per år samt att månadsvisa
avstämningar ska ske utifrån föregående månads utförda uppdrag. Därtill ställs krav på
att leverantören ska kunna tillhandahålla statistik på begäran.
Avtalen avseende städtjänster och måltidsentreprenad har något mer omfattande
krav avseende uppföljning och kontroll. I dessa avtal ställs det krav på både
uppföljnings-/avstämningsmöten i olika former och andra uppföljningsaktiviteter såsom
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utvecklingsforum, tillhandahållande av statistik och detaljerade redovisningar för utfört
arbete samt NKI-mätning inom de olika verksamheterna.
Plan och genomförande av uppföljning
Utöver vad som framgår av avtalen avseende uppföljning finns det även
dokumenterade uppföljningsplaner för avtalen avseende städtjänster och
måltidsentreprenad som är baserade på de krav som ställs i avtalen.
Uppföljningsplanen avseende städtjänster tydliggör vilken uppföljning och vilka
kontroller som ska göras samt när i tiden det ska ske. Planens huvudfokus är på den
uppföljning och kontroll som ska ske per objekt. Därtill framgår även med vilken
frekvens driftsmöten ska hållas samt hur avvikelser ska hanteras. Uppföljningen
avseende städtjänster har under år 2020 inte kunnat genomföras i enlighet med plan.
Möten med leverantören har genomförts enligt plan, men det har inte varit möjligt att
genomföra samtliga kontroller avseende genomförd städning. Detta på grund av Covid19-pandemin och att verksamheterna därför velat begränsa antalet personer som
vistas i lokalerna. Genomförd uppföljning har vi bekräftat genom att ta del av delar av
den dokumentation som är upprättad vid uppföljningsmöten och andra
uppföljningsaktiviteter.
Uppföljningsplanen avseende måltidsentreprenad tydliggör vilken uppföljning och
vilka kontroller som ska göras samt när i tiden det ska ske. Planens huvudfokus är på
den uppföljning och kontroll som ska ske per objekt. Därtill framgår även med vilken
frekvens driftsmöten ska hållas samt hur avvikelser ska hanteras. Uppföljningen
avseende måltidsentreprenad har i stor utsträckning kunnat genomföras i enlighet med
plan, trots begränsningar med avseende på Covid-19-pandemin. Vissa matråd och
träffa med vårdtagare har dock fått ställas in på verksamheternas begäran. Genomförd
uppföljning har vi bekräftat genom att ta del av delar av den dokumentation som är
upprättad vid uppföljningsmöten och andra uppföljningsaktiviteter.
För avtalet avseende IT-service och helpdesk finns inte någon framtagen plan för
uppföljning. Avtalet innebär att konsulterna arbetsleds av Alingsås kommun och det har
enligt uppgift därmed inte funnits behov av en mer detaljerad uppföljningsplan. Under
år 2020 och år 2021 har uppföljning och kontroller endast skett inom ramen för det
löpande arbetet. Ingen formell uppföljning har skett och det saknas därmed
dokumentation som tydliggör vilka uppföljningsaktiviteter som skett och om uppföljning
skett enligt avtal.
Möjligheter att vidta åtgärder (enligt avtal)
Samtliga avtal innehåller klausuler som tydliggör när/att ansvarig styrelse/nämnd i form
av beställare har rätt att vidta åtgärder vid fel eller brister. Avtalen innehåller bland
annat klausuler som tydliggör när ett fel eller en brist kan leda till åtgärder, när en
försening är att se som ett dröjsmål, vilka möjligheter till vite beställaren har samt
beställarens möjlighet till att säga upphäva avtalet.

15
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

Sida 83 av 217

Alingsås kommun
Granskning av kommunens uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare
2021-07-01

Återrapportering till kommunstyrelsen
Det har inte skett någon kontinuerlig/planmässig uppföljning till kommunstyrelsen
avseende resultatet av genomförd uppföljning. Rapportering sker inom ramen för
ordinarie uppföljning, dock framgår inte vilka delar som avser verksamhet utförd av
privata utförare respektive verksamhet som utförts i egen regi.
Dialog avseende verksamheten och avtalet förs även på förekommen anledning.
Avtalen avseende städtjänster och måltidsentreprenad är nu föremål för diskussion i
kommunstyrelsen utifrån att avtalen håller på att löpa ut och att nya upphandlingar
därmed har aktualiserats. I samband med detta sker utvärdering av innevarande
avtalsperiod i syfte att ta tillvara på det som fungerat bra och utveckla det som fungerat
mindre bra.
4.1.3.1

Kommentarer och bedömning
Kommunstyrelsen bedöms inte fullt ut ha säkerställt att programmet för uppföljning och
insyn av privata utförare får genomslag i de avtal som tecknas med privata utförare,
detta då de delar som programmet fastställer ska regleras i avtalen inte finns med i sin
helhet i de granskade avtalen.
Krav avseende avtalsuppföljning återfinns i samtliga granskade avtal, i olika
omfattning. Vi bedömer att avtalsuppföljningen är tillräcklig för de avtal där det finns en
dokumenterad uppföljningsplan och där vi också kunnat bekräfta att uppföljning sker i
enlighet med den. Kommunstyrelsen har dock inte säkerställt att uppföljning sker på ett
strukturerat och systematiskt sätt. Detta bedömer vi bör utvecklas genom att
kommunstyrelsen tar fram rutiner som tydliggör hur uppföljning ska ske.
Kommunstyrelsen bedöms inte fullt ut ha säkerställt en tillräcklig återrapportering av
resultatet av genomförd uppföljning. Den uppföljning/återrapportering som sker är
begränsad och väldigt övergripande. Detta medför svårigheter för nämnden att agera
och ta ställning till ev. behov av åtgärder vid avvikelser, om detta skulle bli aktuellt. Då
det inte sker någon uppföljning eller övervakning av att övriga nämnder kontrollerar och
följer upp verksamheten som bedrivs av privata utförare bedömer vi att
kommunstyrelsen inte fullgjort sin uppsiktsplikt i detta avseende.

4.2

Samhällsbyggnadsnämnden
Iakttagelser
Inom ramen för granskningen har tre områden inom samhällsbyggnadsnämndens
ansvarsområde identifierats, där privata utförare bedriver verksamhet. Dessa är:
-

grönyteskötsel,
parkeringsövervakning samt
slamsugning och spolning.
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4.2.1

Organisation och ansvarsfördelning
Iakttagelser
I samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har inte roll- och ansvarsfördelningen
avseende upphandling, avtalsförvaltning och avtalsuppföljning dokumenterats (utöver
vad som framgår av delegationsordningen). För genomförande av
verksamhetsspecifika upphandlingar är det i förvaltningen utsedd person som ansvarar
för upphandling, förvaltning och uppföljning av de avtal som tecknas. Detta följer
normalt verksamhetsansvar, exempelvis är trafikingenjör ansvarig för
parkeringsövervakning, parkingenjör är ansvarig för grönyteskötsel och kretsloppschef
är ansvarig för slamsugning och spolning.

4.2.2

Avtalsuppföljning - övergripande
Iakttagelser
Uppföljningen sker av ansvarig tjänsteperson/beställare. Samhällsbyggnadsnämnden
eller dess förvaltning har inte fastställt några riktlinjer, rutiner, anvisningar eller
motsvarande som tydliggör hur avtalsuppföljning ska ske, vem som ansvarar för det
och i vilken utsträckning det ska göras. Det som finns dokumenterat kring uppföljning
uppges vara det som finns angivet i respektive avtal. Vilka krav som ställs och vilken
uppföljning som gjorts framgår av avsnitt 4.2.3.

4.2.2.1

Kommentarer och bedömning
Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden i tillräcklig utsträckning säkerställt en
ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av privata
utförare. Detta genom att verksamhetsansvarig eller motsvarande är den som ansvarar
för hantering och uppföljning av avtalen, vilket bidrar till att uppföljning sker i nära
anslutning till kärnverksamheten. Den kan dock utvecklas genom att
ansvarsfördelningen dokumenteras och formaliseras.

4.2.3

Stickprovsgranskning - samhällsbyggnadsnämnden
Iakttagelser
Som tidigare nämnts har tre avtal valts ut för stickprovsgranskning. De avtal som valts
ut som berör samhällsbyggnadsnämnden är:
-

grönyteskötsel,
parkeringsövervakning samt
slamsugning och spolning.

För respektive avtal har vi kontrollerat huruvida fullmäktiges program för uppföljning
och insyn av privata utförare har beaktats i framtagande av avtalet, det vill säga en
kontroll av om det framgår vilka mål och indikatorer som är gällande för verksamheten,
att tillräcklig insyn i verksamheten har säkerställts samt att det framgår vilka möjligheter
till kontroll och uppföljning kommunen har. Likaså har vi tittat närmare på om angivna
uppföljningar och kontroller har genomförts.
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Resultat stickprovskontroller
KF:s prioriterade mål och indikatorer (enligt avtal)
Det framgår inte i något av de granskade avtalen vilka prioriterade mål och indikatorer
som är aktuella för verksamheten.
I avtalet avseende grönyteskötsel ställs dock en rad kvalitetskrav som indirekt kopplar
an till de prioriterade målen och indikatorerna, bland annat avseende miljökrav för
fordon, att utemiljön ska upplevas trygg etc. Det är dock inget som konkretiserats eller
följs upp kopplat till den ordinarie uppföljningsprocessen i kommunen.
För avtalet avseende slam ställs även där miljökrav för fordon samt avseende
bränsleförbrukning. Det anges också att uppdraget ska utföras med en serviceinriktad
attityd och ett vänligt bemötande samt på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.
Avtalet avseende parkeringsövervakning innehåller inte några krav på leverantören
som kopplar an till kommunens mål och riktlinjer.
Allmänhetens insyn och leverantörens informationsskyldighet (enligt avtal)
Allmänhetens möjlighet till insyn och leverantörens informationsskyldighet framgår i ett
av de granskade avtalen (slamsugning och spolning). I övriga avtal har inte detta
reglerats.
Det uppges inte ha förekommit några tillfällen där leverantören inte delgett information
under pågående avtalsperiod. Genom att ansvariga för avtalen har en tät dialog med
leverantörerna upplevs det inte heller finnas några risker för att leverantören inte skulle
delge information som efterfrågas eller annat som skulle kunna riskera allmänhetens
möjlighet till insyn.
Uppföljning och kontroll (enligt avtal)
Samtliga avtal innehåller krav/villkor avseende uppföljning och kontroll, i olika
omfattning.
I avtalet avseende grönyteskötsel anges krav på detaljerad nivå avseende
dokumentation som ska upprättas samt vad den ska innehålla. Likaså vilken
rapportering som åligger leverantören samt vad den ska innehålla. Denna består av
entreprenadrapport och driftrapport. Av avtalet framgår också att entreprenadmöten
ska genomföras två gånger årligen samt vad som ska behandlas på dessa möten.
Därtill ska beställaren årligen göra tre besiktningar. Därtill anges beställarens rätt att
granska räkenskaper, redovisningar, verifikationer avseende inköp för beställarens
räkning etc.
Även avtalet avseende parkeringsövervakning ställer tydliga krav på den uppföljning
och rapportering som ska ske. Avtalet ställer krav på uppföljning och kontroll i form av
bl a: återkoppling och årlig redovisning av utfört arbete. Leverantören ska också
löpande kunna redovisa för ett antal uppgifter avseende bl a
felparkeringsanmärkningar och kontrollavgifter (per område). Vidare ska leverantören
vid behov medverka vid möten såsom startmöten, planeringsmöten,
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uppföljningsmöten, m.m. Frekvensen på uppföljningsmöten anges på två olika ställen i
avtalet där det dels framgår att uppföljningsmöten ska hållas var sjätte månad, dels att
uppföljningsmöte av avtalet ska ske, vid önskemål från någon av parterna, dock högst
en gång per kalenderår. Leverantören ska också kunna redovisa statistik på begäran.
Avtalet avseende slamsugning och spolning innehåller mer begränsade krav i form
av att regelbundna möten ska hållas, varav avtalsuppföljning ska ske minst en gång
per år. Uppföljningen uppges utgå från ramavtalet och kan komma att omfatta alla krav
som ställts på leverantören eller t.ex. genom att ett slumpmässigt urval av krav
kontrolleras. Statistik för utförda uppdrag ska också lämnas på begäran.
Plan och genomförande av uppföljning
Utöver vad som framgår av avtalet finns det inte några dokumenterade
uppföljningsplaner. Av intervjuer och erhållna underlag kan vi dock konstatera att
uppföljning i huvudsak har skett i enlighet med vad som framgår av avtalen. Möten har
genomförts tillsammans med leverantörerna och förvaltningen har erhållit efterfrågade
underlag/rapporter. Detta gäller för både avtalet avseende grönyteskötsel och avtalet
avseende parkeringsövervakning.
För avtalet avseende slamsugning och spolning genomförs ett årligt
uppföljningsmöte samt att förvaltningen har en löpande dialog med leverantören i syfte
att utveckla kommunikation och processer. Vid tidpunkten för granskningen
genomfördes veckovisa möten i syfte att implementera avfallsverksamhetens
logistiksystem i leverantörens verksamhet. Från och med 2021 så har justeringar gjorts
i processen som bland annat innebär att förvaltningen övertagit kundtjänsten från
leverantören samt att de förtydligat kommunikationsvägar och ansvarsfördelning i vissa
frågor.
Av intervjuerna framgår att det finns en tydlig ambition att utveckla och förtydliga
styrning och uppföljning inom samtliga områden, för att säkerställa att verksamheten
bedrivs i linje med de mål och strukturer som finns i förvaltningen
Möjligheter att vidta åtgärder (enligt avtal)
Samtliga avtal innehåller klausuler som tydliggör när/att ansvarig nämnd i form av
beställare har rätt att vidta åtgärder vid fel eller brister. Avtalen innehåller bland annat
klausuler som tydliggör när ett fel eller en brist kan leda till åtgärder, när en försening är
att se som ett dröjsmål, vilka möjligheter till vite beställaren har samt beställarens
möjlighet till att säga eller upphäva avtalet.
Återrapportering till samhällsbyggnadsnämnden
Det har inte skett någon kontinuerlig/planmässig uppföljning till samhällsbyggnadsnämnden avseende resultatet av genomförd uppföljning. Rapportering sker
inom ramen för ordinarie uppföljning, dock framgår inte vilka delar som avser
verksamhet utförd av privata utförare respektive verksamhet som utförts i egen regi.
Dialog avseende verksamheten och avtalet förs på förekommen anledning. Exempelvis
kommer avtalet avseende grönyteskötsel att behandlas på nämndnivå i samband med
att avtalet löper ut. Detta då förvaltningen bedömt att det finns delar av den verksamhet
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som idag bedrivs av privat utförare som lämpligare skulle bedrivas i egen regi ur ett
ekonomiskt såväl som verksamhetsmässigt perspektiv. Nämndens presidium anser att
de får tillräcklig information om verksamheten på nämndsmötena, men det tas sällan
upp som egna ärenden utan inryms under informationspunkterna.
4.2.3.1

Kommentarer och bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden bedöms inte ha fullt ut säkerställt att programmet för
uppföljning och insyn av privata utförare får genomslag i de avtal som tecknas med
privata utförare. Detta då programmet inte är känt eller utgör ett aktivt styrdokument för
verksamheten. De delar som programmet fastställer ska regleras i avtalen finns inte
heller med i sin helhet i de granskade avtalen. Detta innebär att nämnden inte till fullo
säkerställt att KF:s prioriterade mål och indikatorer också är gällande för de privata
utförarna eller att allmänhetens rätt till insyn i utförarnas verksamhet säkrats. Nämnden
har dock säkerställt att det finns tillräckliga möjligheter till uppföljning och kontroll samt
möjlighet att vidta åtgärder vid eventuella avvikelser.
Krav avseende avtalsuppföljning återfinns i samtliga avtal, i olika omfattning. Vi
bedömer att avtalsuppföljningen är tillräcklig, då uppföljning genomförts i minst den
utsträckning som framgår av avtalen. Samhällsbyggnadsnämnden har dock inte
säkerställt att uppföljning sker på ett strukturerat och systematiskt sätt. Detta bedömer
vi bör utvecklas genom att nämnden tar fram rutiner som tydliggör hur uppföljning ska
ske.
Samhällsbyggnadsnämnden bedöms inte fullt ut ha säkerställt en tillräcklig
återrapportering av resultatet av genomförd uppföljning. Den uppföljning/
återrapportering som sker är begränsad och väldigt övergripande. Detta medför
svårigheter för nämnden att agera och ta ställning till eventuella behov av åtgärder vid
avvikelser, om detta skulle bli aktuellt.

4.3

Vård- och omsorgsnämnden
Iakttagelser
Vård- och omsorgsnämndens anlitar privata utförare inom två av sina verksamheter;
hemtjänst och särskilt boende. Avtalet avseende särskilt boende tecknades under
hösten 2020. Inom ramen för granskningen har vi därför valt att fokusera på den
uppföljning som är gjord avseende hemtjänst, där avtal finns med flera leverantörer.

4.3.1

Organisation och ansvarsfördelning
Iakttagelser
Ansvarsfördelningen avseende upphandling, hantering och uppföljning av avtal med
privata utförare finns dokumenterat i två av förvaltningens styrdokument. Dels i rutin
som avser tillämpning av Lag om valfrihetssystem, fastställd 2017-10-18 (senast
uppdaterad 2019-01-07) av tidigare förvaltningschef, dels i verksamhetsplan för
systematisk kvalitetsuppföljning och granskning inom vård- och omsorgsförvaltningen,
fastställd 2015-10-28 (senast uppdaterad 2020-11-30) av avdelningschef för
planeringsavdelningen.
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Av ovan nämnda verksamhetsplan framgår det att socialt ansvarig samordnare (SAS),
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), och medicinskt ansvarig för rehabilitering
(MAR), är de funktioner som ansvarar för granskningar och uppföljningar av kvalitet
inom socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens (alt. rehabilitering) område enligt
fastställda dokument från nämnd samt utifrån klagomål, avvikelser och särskilda
uppdrag. Av rutindokumentet avseende tillämpning av Lag om valfrihetssystem framgår
det att det är SAS som har det huvudsakliga ansvaret för upprättande av förslag till
förfrågningsunderlag, handläggning och kontroller i samband med ansökan, upprättar
förslag till beslut om godkännande eller avslag. MAS deltar i samtliga delar. Beslut om
förfrågningsunderlag tas av nämnd eller arbetsutskott och beslut om godkännande eller
avslag tas av förvaltningschef.
Myndighetsavdelningen ansvarar för uppföljning på individnivå men har inte ett uttalat
ansvar eller är involverade i den samlade uppföljningen av privata utförare.
Av intervjuer framgår att ansvarsfördelningen avseende uppföljning och kontroll inte är
helt ändamålsenlig, vilket till viss del tydliggjorts under Covid-19-pandemin då SAS i
stor utsträckning agerat kontaktperson och stöd till de privata utförarna, snarare än att
ha en kontrollerande och uppföljande roll. Det uppges även finnas behov av att se över
hur och vilken uppföljning som sker, och av vem ur ytterligare perspektiv. Bland annat
uppges kontrollen av tillkommande tid (s k kundvalstid) vara begränsad. Detta då
ersättning betalas ut utan att bedömning/kontroll gjorts av varken SAS,
biståndshandläggare eller ekonom/controller.

4.3.2

Avtalsuppföljning - övergripande
Iakttagelser
Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns framtagna rutiner som tydliggör vilken
uppföljning som ska göras, dels de rutindokument som anges ovan, dels kvalitetskrav
som nämnden antagit som utgör en lägsta nivå för den vård och omsorg som ges.
Kvalitetskrav finns upprättade för hemtjänst, hemsjukvård och särskilt boende och ska
följas upp varje år som en del av den interna kontrollen. Kopplat till kvalitetskraven
anges även hur uppföljning och mätning ska ske. Det framgår dock inte i detta
dokument när eller av vem uppföljningen ska ske. Uppföljningen som beskrivs i
angivna rutiner är en del av den systematiska kvalitetsuppföljningen och avser därmed
inte endast de privata utförarna. Detta då ambitionen i förvaltningen är att uppföljning
ska ske på samma sätt och i samma utsträckning oavsett om verksamheten bedrivs av
privata utförare eller i egen regi. I verksamhetsplanen finns en årsplan som tydliggör de
uppföljningsaktiviteter som ska göras under året samt den redovisning och
återrapportering som ska ske till nämnd. Aktiviteterna i verksamhetsplanen är kopplade
till kvalitetskraven, där ett urval av dem följs upp årligen.
Med avseende på Covid-19-pandemin har inte uppföljning kunnat göras i enlighet med
plan för 2020. Besök i verksamheterna för avtalsuppföljning genomfördes i februari
2020, men därefter har uppföljningsaktiviteterna inte kunnat genomföras. Bland annat
har inte besök i verksamheterna kunnat göras i samma utsträckning och fokus har i
huvudsak varit att förse utförarna med aktuell information och riktlinjer från kommunen
samt utgöra ett stöd för dem i arbetet. Därtill har två större förändringar gjorts i
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verksamheten under året som inneburit ett ökat behov av stöd för utförarna. De
förändringar som gjorts är dels övergång till kyld mat, dels digitala inköp. Detta har
inneburit förändrade arbetssätt och nya rutiner för hela verksamheten att förhålla sig
till, såväl privata utförare som egen regi.
Årsplanen för 2021 har anpassats utifrån rådande situation och en del av uppföljningen
kommer att genomförs genom enkäter som skickas ut till samtliga verksamheter inom
förvaltningen. Även under 2021 kan besöken i verksamheten komma att behöva ställas
in eller flyttas fram, med hänsyn till rådande situation.
4.3.2.1

Kommentarer och bedömning
Vi bedömer att vård- och omsorgsnämnden inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig
roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av privata utförare. Det
finns visserligen dokumenterat i rutinbeskrivningar hur ansvaret är fördelat och arbetet
utförs i enlighet med dem, Det finns dock, som verksamheten själv påtalar, finns ett
behov av att se över ansvarsfördelningen för att tydliggöra och renodla roller i denna
process. Vi bedömer att det också är viktigt att se över samtliga uppföljningsaktiviteter
som görs, och bör göras, och involvera samtliga funktioner som berörs. Detta för att
skapa en helhetssyn kring uppföljningen som innefattar såväl uppföljning på
verksamhetsnivå och individnivå som uppföljning av ekonomiska faktorer.

4.3.3

Stickprovsgranskning - vård- och omsorgsnämnden
Iakttagelser
Tre avtal har valts ut för stickprovsgranskning. Då avtalet avseende särskilt boende
trädde i kraft under hösten 2020 har vi valt att inte titta närmare på det i denna
granskning, detta då uppföljningen inte bedöms ha kunnat påbörjas/genomförs i full
utsträckning. De avtal som valts ut berör därmed hemtjänst och avser tre av de utförare
som nämnden tecknat avtal med inom området.
För dessa avtal har vi kontrollerat huruvida fullmäktiges program för uppföljning och
insyn av privata utförare har beaktats i framtagande av avtalen, det vill säga en kontroll
av om det framgår vilka mål och indikatorer som är gällande för verksamheten, att
tillräcklig insyn i verksamheten har säkerställts samt att det framgår vilka möjligheter till
kontroll och uppföljning kommunen har. Likaså har vi tittat närmare på om angivna
uppföljningar och kontroller har genomförts.
Resultat stickprovskontroller
KF:s prioriterade mål och indikatorer (enligt avtal)
Av förfrågningsunderlag för bedrivande av hemtjänst och delegerad hälso- och
sjukvårdsinsats i Alingsås kommun enligt Lag om valfrihetssystem (LOV), framgår att
utföraren ska ta del av kommunfullmäktiges mål samt nämndens åtagande och årligen
upprätta aktivitetsplaner som beskriver hur verksamheten arbetar för att uppfylla målen
samt nämndens åtagande. Här anges också att beställaren kommer att ta del av
aktivitetsplanerna.
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Granskningen har visat att aktivitetsplaner avseende hur utförarna avser att arbeta för
att uppfylla mål och åtaganden inte inhämtas eller följs upp i den meningen. Inte heller
sker det någon dialog eller något förtydligande kring vilka mål som gäller för utförarna.
Dock uppges de ingå i den ordinarie målrapporteringen, bland annat genom att de
också ingår i de enkäter som görs av Socialstyrelsen m.m.
De kvalitetskrav som finns för verksamheten återfinns även i förfrågningsunderlaget,
vilket utgör en del av nämndens styrning.
Allmänhetens insyn och leverantörens informationsskyldighet (enligt avtal)
Allmänhetens möjlighet till insyn och leverantörens informationsskyldighet har säkrats
genom att det av förfrågningsunderlaget framgår att beställaren ska också tillförsäkras
information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten
utförs.
Det uppges inte ha förekommit några tillfällen där leverantören inte delgett information
som efterfrågats. Genom att SAS har en tät dialog med leverantörerna upplevs det inte
heller finnas några risker för att leverantören inte skulle delge information som
efterfrågas eller annat som skulle kunna riskera allmänhetens möjlighet till insyn.
Uppföljning och kontroll (enligt avtal)
I avtalet har nämnden förtydligat vilken uppföljning som ska ske. Bland annat framgår
att möten ska hållas 2-3 gånger per år, att utföraren ska lämna statistik och uppgifter
som efterfrågas av myndigheter, att utföraren ska dela i och lämna uppgifter till de
kvalitetsregister som beställaren lämnar uppgifter till. Därtill framgår att beställaren gör
olika typer av uppföljningar och kontroller såsom uppföljningar på individnivå,
verksamhetsuppföljningar, brukarundersökningar, dokumentationsgranskning, enkäter
och intervjuer, administrativa och ekonomiska uppföljningar, insamling av underlag för
kommunens nyckeltal eller statistik, uppföljningar av synpunkter och klagomål,
uppföljning av avvikelser och vid behov fördjupande uppföljningar.
Plan och genomförande av uppföljning
Som nämnts ovan finns det såväl rutiner för uppföljning, en årsplan för detta samt att
det av avtalet framgår vilken uppföljning som ska göras. Av intervjuer framgår att
uppföljning sker i enlighet med såväl avtal som fastställda rutiner. Detta med undantag
för 2020 och 2021 som påverkats av Covid-19-pandemin, vilket medfört att uppföljning
inte har genomförts i enlighet med fastställd plan. Vi har tagit del av
dokumentation/underlag avseende den uppföljning som gjorts samt den rapportering
som lämnats till nämnden i form av kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse.

Möjligheter att vidta åtgärder (enligt avtal)
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Avtalen innehåller klausuler som tydliggör när/att ansvarig nämnd i form av beställare
har rätt att vidta åtgärder vid fel eller brister. Avtalen innehåller bland annat klausuler
som tydliggör vilka möjligheter beställaren har att säga upp eller upphäva avtalet.
Återrapportering till vård- och omsorgsnämnden
Återrapportering till nämnden sker i samband med ordinarie uppföljning, vid delårs- och
årsbokslut. Där lyfts dock inte de privata utförarna fram specifikt utan redovisningen
sker samlat för all verksamhet. Nämnden erhåller också återrapportering genom
kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse. Även där sker merparten av
redovisningen/rapporteringen samlat för hela verksamheten, bortsett från
avvikelserapportering som redovisas separat för de privata utförarna.
Nämndens presidium anser att den uppföljning de får inte är tillräcklig för att ha en
tillräcklig kunskap om verksamheten som bedrivs av privata utförare. Nämnden önskar
med andra ord en mer frekvent och återrapportering som på ett tydligare sätt synliggör
de privata utförarna.
4.3.3.1

Kommentarer och bedömning
Vård- och omsorgsnämnden bedöms inte ha säkerställt att programmet för uppföljning
och insyn av privata utförare är känt eller styrande i nämndens arbete. Vid inledningen
av granskningen var programmet inte känt för presidiet eller intervjuade
tjänstepersoner. Samtliga delar av programmet har dock införlivats i de avtal som finns
och det finns krav/villkor avseende såväl fullmäktiges mål och indikatorer som
allmänhetens rätt till insyn samt uppföljning och kontroll. Det är dock inte ett resultat av
att nämnden arbetat aktivt utifrån programmet och det säkerställs inte heller att det
efterlevs i sin helhet.
Huruvida genomförande av uppföljning sker i enlighet med vad som framgår av avtal
kan vi inte uttala oss om med säkerhet, då uppföljningen påverkats i stor utsträckning
på grund av Covid-19-pandemin. Vi bedömer dock att den information vi fått avseende
uppföljning som görs tyder på att den i stort förefaller överensstämma med såväl avtal
som upprättade rutiner. För att tydliggöra vilka krav som gäller för verksamheten samt
hur och av vem de ska följas upp bedömer vi att nämnden bör se över de
rutindokument och planer som finns kopplat till detta för att se om/hur förtydliganden
kan ske. Exempelvis genom att sammanfoga dem i ett färre antal styrdokument.
Vård- och omsorgsnämnden bedöms inte fullt ut ha säkerställt en tillräcklig
återrapportering av resultatet av genomförd uppföljning. Återrapportering sker dels
genom kvalitetsberättelse som redogör för det systematiska kvalitetsarbetet, dels
genom ordinarie uppföljning i delårs- och årsbokslut. I uppföljningen lyfts dock inte
verksamheten som bedrivs av privata utförare fram särskilt utan utgör i huvudsak en
del av den samlade verksamheten, med något undantag. För att nämnden ska ha
kunskap och kännedom om den verksamhet som bedrivs av privata utförare bör den se
över vilken information och återrapportering den behöver samt skapa system och
strukturer för att säkerställa att så sker. En alltför begränsad och generell uppföljning
medför svårigheter för nämnden att agera och ta ställning till ev. behov av åtgärder vid
avvikelser, om detta skulle bli aktuellt.
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4.4

Kultur- och utbildningsnämnden
Iakttagelser
Inom kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns endast en privat utförare,
vilket är inom kommunal vuxenutbildning.

4.4.1

Organisation och ansvarsfördelning
Iakttagelser
I kultur- och utbildningsnämndens verksamheter har inte roll- och ansvarsfördelningen
avseende upphandling, avtalsförvaltning och avtalsuppföljning dokumenterats (utöver
vad som framgår av delegationsordningen). För genomförande av
verksamhetsspecifika upphandlingar är det i förvaltningen utsedd person som ansvarar
för upphandling, förvaltning och uppföljning av de avtal som tecknas. Detta följer
verksamhetsansvar och utgörs i detta fall av rektor för vuxenutbildningen på campus
Alingsås.

4.4.2

Avtalsuppföljning - övergripande
Iakttagelser
Uppföljningen sker av ansvarig tjänsteperson/beställare. Kultur- och
utbildningsnämnden eller dess förvaltning har inte fastställt några riktlinjer, rutiner,
anvisningar eller motsvarande som tydliggör hur avtalsuppföljning ska ske, vem som
ansvarar för det och i vilken utsträckning det ska göras. Det som finns dokumenterat
kring uppföljning uppges vara det som finns angivet i avtal. Vilka krav som ställs och
vilken uppföljning som gjorts framgår av avsnitt 4.4.3.

4.4.2.1

Kommentarer och bedömning
Vi bedömer att kultur- och utbildningsnämnden i tillräcklig utsträckning säkerställt en
ändamålsenlig roll- och ansvarsfördelning avseende kontroll och uppföljning av privata
utförare. Detta genom att verksamhetsansvarig är den som ansvarar för hantering och
uppföljning av avtalet, vilket bidrar till att uppföljning sker i nära anslutning till
kärnverksamheten. Den kan dock utvecklas genom att dokumenteras och formaliseras.

4.4.3

Stickprovsgranskning - kultur- och utbildningsnämnden
Iakttagelser
Som nämns ovan har stickprovsgranskningen avgränsats till ett avtal för kultur- och
utbildningsnämnden, då detta är det enda som är att betrakta som en privat utförare
enligt den definition som anges i fullmäktiges program för uppföljning och insyn av
privata utförare. Avtalet avser vuxenutbildning på distans.
För avtalet har vi kontrollerat huruvida fullmäktiges program för uppföljning och insyn
av privata utförare har beaktats i framtagande av avtalen, det vill säga en kontroll av
om det framgår vilka mål och indikatorer som är gällande för verksamheten, att
tillräcklig insyn i verksamheten har säkerställts samt att det framgår vilka möjligheter till
25
© 2021 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

Sida 93 av 217

Alingsås kommun
Granskning av kommunens uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare
2021-07-01

kontroll och uppföljning kommunen har. Likaså har vi tittat närmare på om angivna
uppföljningar och kontroller har genomförts.
Resultat stickprovskontroller
KF:s prioriterade mål och indikatorer (enligt avtal)
Det framgår inte av avtalet vilka prioriterade mål och indikatorer som är aktuella för
verksamheten. I avtalet ställs dock en rad krav som tydliggör hur leverantören ska
arbeta i förhållande till eleven för att ge den goda förutsättningar att lyckas
Allmänhetens insyn och leverantörens informationsskyldighet (enligt avtal)
Allmänhetens möjlighet till insyn och leverantörens informationsskyldighet har
säkerställts genom att det finns en klausul avseende detta i avtalet.
Det uppges inte ha förekommit några tillfällen där leverantören inte delgett efterfrågad
information. Genom att ansvariga för avtalen har en tät dialog med leverantörerna
upplevs det inte heller finnas några risker för att leverantören inte skulle delge
information som efterfrågas eller annat som skulle kunna riskera allmänhetens
möjlighet till insyn.
Uppföljning och kontroll (enligt avtal)
Avtalet innehåller krav/villkor avseende uppföljning och kontroll. Bland annat anges att
leverantören ska medverka vid erforderligt antal möten på plats hos köparen i samband
med såväl avtalsstart som avtalsuppföljning. Möten via telefon eller Skype kan
tillkomma. Det framgår också att leverantören och köparen ska ha kontinuerlig kontakt
före, under och efter utbildningens genomförande. Därtill ska parterna fortlöpande hålla
varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan påverka vad som
avtalats.
Leverantör och köparen ska också ha gemensamma avstämningsmöten för uppföljning
av hur uppdraget fortlöper. Mötesfrekvens bestäms gemensamt och datum fastställs
halvårsvis. Trolig mötesfrekvens är, enligt avtalet, minst en gång per halvår under
pågående studieperiod för uppföljning av hur uppdraget utförs samt planering av
kommande utbud, antagning etc. Ansvarig person för uppdraget hos leverantören är
den som deltar i dessa avstämningsmöten tillsammans med representanter från
köparen
Plan och genomförande av uppföljning
Utöver vad som framgår av avtalet finns det inte någon dokumenterad
uppföljningsplan. Uppföljning uppges ske i enlighet med vad som framgår av avtalet.
Uppföljning sker i olika former. Förvaltningen får kontinuerliga rapporter avseende
betygssatta elever och elever som gjort avbrott i sina studier samt ekonomiskt underlag
för godkännande (utbetalningar av ersättning sker efter färdig utbildning). Förvaltningen
har också tillgång till leverantörens lärplattform och kan därigenom själva gå in och
följa verksamheten och dess utveckling. Två gånger per studieperiod (höst- och
vårtermin) genomförs uppföljnings-/informationsmöten med leverantören där de går
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igenom om det är något som behöver förbättras, om de har information att delge
varandra etc. En gång per år sker även ett uppföljningsmöte där leverantören redogör
för deras kvalitetsrapport. Utöver de fastställda uppföljningstillfällena har förvaltningen
även löpande dialog med leverantören genom vardagliga kontakter.
Möjligheter att vidta åtgärder (enligt avtal)
Avtalet innehåller klausuler som tydliggör när/att ansvarig nämnd i form av beställare
har rätt att vidta åtgärder vid fel eller försening i uppdraget. Avtalet innehåller även en
åtgärdstrappa som ska användas vid eventuell reklamation. Av trappan framgår vilka
åtgärder som ska vidtas beroende på omfattning/avhjälpande av fel. Åtgärdstrappan
omfattar avhjälpande, prisavdrag, innehålla del av betalning, hävning av beställt
uppdrag och skadestånd. Vid försening har köparen rätt till förseningsvite.
Återrapportering till kultur- och utbildningsnämnden
Nämnden erhåller återrapportering vid ett antal tillfällen årligen. Dels inom ramen för
den ordinarie uppföljningen vid delårs- och årsbokslut som är på en
verksamhetsövergripande nivå, dels inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet
som är på verksamhetsnivå. I det sistnämnda redovisas verksamhet som bedrivs av
privat utförare separat, vilket gör att nämnden får information som specifikt avser den
verksamheten. Därtill tar nämnden del av beslut/rapporter från Skolinspektionen som
rör verksamheten. Nämndens presidium upplever att nämnden får en tillräcklig
rapportering, både vad avser kvalitet och kontinuitet.
4.4.3.1

Kommentarer och bedömning
Kultur- och utbildningsnämnden bedöms inte fullt ut ha säkerställt att programmet för
uppföljning och insyn av privata utförare får genomslag i de avtal som tecknas med
privata utförare. Detta då programmet inte utgör ett aktivt styrdokument för
verksamheten. De delar som programmet fastställer ska återfinnas i avtalen finns inte
heller med i sin helhet i det granskade avtalet. Detta innebär att nämnden inte till fullo
säkerställt att KF:s prioriterade mål och indikatorer också är gällande för den privata
utföraren. Nämnden har dock säkerställt att det finns tillräckliga möjligheter till
uppföljning och kontroll samt möjlighet att vidta åtgärder vid eventuella avvikelser.
Krav avseende avtalsuppföljning återfinns i avtalet och uppges också vara det som
verksamheten förhåller sig till i sin uppföljning. Vi bedömer att avtalsuppföljningen är
tillräcklig, då uppföljning genomförts i den utsträckning som framgår av avtalen. Kulturoch utbildningsnämnden har dock inte säkerställt att uppföljning sker på ett strukturerat
och systematiskt sätt. Detta bedömer vi bör utvecklas genom att nämnden tar fram
rutiner som tydliggör hur uppföljning ska ske.
Kultur- och utbildningsnämnden bedöms i huvudsak ha säkerställt en tillräcklig
återrapportering av resultatet av genomförd uppföljning. Den uppföljning/
återrapportering som sker är i delar specifik för den privata utföraren vilket möjliggör för
nämnden att agera och ta ställning till ev. behov av åtgärder vid avvikelser, om detta
skulle bli aktuellt. Nämndens styrning och uppföljning av privata utförare kan dock
utvecklas genom att förtydliga vilka mål och indikatorer som ska vara gällande och se
över vilken information den behöver utifrån det.
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5

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen
och ansvariga nämnder inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och
kontroll av privata utförare.
Roller och ansvar inom området bedöms i huvudsak vara tydliga, även om det finns
behov av att dokumentera och formalisera detta i merparten av de granskade
nämnderna. Det av fullmäktige fastställda programmet bedöms dock inte vara känt och
förankrat i verksamheterna.
Det bedöms inte finnas någon tydlig styrning utifrån fullmäktiges prioriterade mål och
indikatorer. Allmänhetens möjlighet till insyn har dock säkrats i merparten av de
granskade avtalen, men inte genomgående. Styrelse och nämnders möjlighet till
uppföljning och kontroll har dock säkerställts genom tecknade avtal. Likaså dess
möjlighet att vidta åtgärder vid eventuella fel eller brister.
Styrelse och nämnder har inte säkerställt att uppföljning sker på ett strukturerat och
systematiskt sätt, då det utöver avtalsvillkoren saknas riktlinjer och rutiner för hur
uppföljningen ska ske i samtliga nämnder utom vård- och omsorgsnämnden. Den
uppföljning som förvaltningen gör av verksamheten som bedrivs av privata utförare
bedöms dock vara ändamålsenlig.
Återrapporteringen till styrelse och nämnder bedöms dock kunna utvecklas för att
säkerställa att de får tillräcklig information och kunskap för att kunna vidta eventuella
åtgärder vid behov.
Kommunstyrelsen bedöms inte ha fullgjort sina uppgifter enligt reglemente eller sin
uppsiktsplikt avseende den verksamhet som bedrivs av privata utförare. Detta då
programmet för uppföljning och insyn av privata utförare inte har reviderats och lyfts till
fullmäktige för antagande innevarande mandatperiod. Kommunstyrelsen har inte heller
övervakat att nämnder genomför kontroll och uppföljning av den verksamhet som
bedrivs av privata utförare, i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda
program och direktiv.

5.1

Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

— Säkerställa att översyn och revidering av programmet för uppföljning och insyn av
privata utförare genomförs enligt plan

— Säkerställa att nytt förslag till program lämnas till fullmäktige för fastställande, vilket
ska ske minst en gång per mandatperiod

— Säkerställa att programmet är utformat så att det utgör ett stöd och en vägledning

för styrelse och nämnder i deras tolkning och konkretisering av programmet samt att
det harmoniserar med övriga styrdokument

— Upprätta en plan för hur programmet ska implementeras i verksamheten för att
säkerställa att det blir känt, styrande och efterlevs.
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— Upprätta en plan för uppföljning och utvärdering av programmet, för att säkerställa
att fullmäktiges intentioner uppfylls

Vidare rekommenderar vi kommunstyrelsen och granskade nämnder att:

— Säkerställa att programmet för uppföljning och insyn av privata utförare är känt i
verksamheten

— Säkerställa att programmet får genomslag i de avtal som tecknas, genom att krav
och villkor ställs utifrån det

— Upprätta alternativt se över riktlinjer/rutiner för hur avtalsuppföljning ske genomföras
— Säkerställa att styrelsen/nämnden får en tillräcklig uppföljning och återrapportering
avseende verksamhet som bedrivs av privata utförare, för att kunna agera och ta
ställning till behov av eventuella åtgärder om så är nödvändigt.

Slutligen rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att:

— Se över ansvarsfördelningen avseende kontroll och uppföljning av privata utförare
för att tydliggöra och renodla roller i denna process.

— Se över samtliga uppföljningsaktiviteter som görs, och bör göras, och involvera

samtliga funktioner som berörs. Detta för att skapa en helhetssyn kring
uppföljningen som innefattar uppföljning på såväl verksamhetsnivå och individnivå
som uppföljning av ekonomiska faktorer.

Datum som ovan
KPMG AB

Liz Gard
Specialist/Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan för Tolkförmedling
Väst 2022-2024
Ärendebeskrivning
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade vid sitt sammanträde den 28 maj 2021, § 439,
att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2022–2024.
Vidare beslutade direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd
inför beslut om budget och verksamhetsplan 2022–2024 på direktionsmöte den 24
september.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 juni 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av förslag till budget och verksamhetsplan för
Tolkförmedling Väst 2022–2024. Kommunledningskontoret bedömer att samrådssynpunkter
inte lämnas, men noterar nedanstående.
Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Förbundets intäkter erhålls genom förmedling av tolktjänster och förbundets största
kostnader är arvoden till tolkar som utför tolkuppdrag. Verksamhetens intäkter för 2022
budgeteras till 204 000 tkr och budgeterade kostnader är budgeterade till 208 500 tkr. Detta
leder till ett negativt budgeterat resultat 2022 om -4 500 tkr.
Förbundet förklarar det budgeterade negativa resultatet med att nyttjandetiden för förbundets
immateriella tillgångar har omprövats och investeringen förväntas vara helt avskriven år
2023. Detta resulterar i att avskrivningarna kommer öka med 4,5 mnkr 2022. Eftersom detta
är en kostnad av engångskaraktär och att Tolkförmedlingen har en stabil ekonomi bedömer
förbundet att en budget med negativt utfall kan läggas som resulterar i ett underskott. Vidare
bedömer förbundet att underskottet förväntas täckas av eget kapital och det beräknade
underskottet för 2022 (-4,5 mnkr) föreslås därmed ej behöva återställas i enlighet med
Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande av särskilda
(synnerliga) skäl.

Utdragsbestyrkande
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AU § 136, forts
I budgeten motiveras därmed förslaget med att de särskilda skälen utgörs av att det
beräknade underskottet år 2022 är av engångskaraktär utan bestående påverkan av
förbundets ekonomiska resultat och ställning. Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett
eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid situationer av engångskaraktär för att undvika att
belasta förbundets medlemmar. Enligt Tolkförmedling Väst har budgeterat underskott skett i
samråd med förbundets revisorer samt presidiet innan förslaget antogs av direktionen.
En normal kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022
resulterar i en snitthöjning om 2,7 procent.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Alingsås kommun har inget att erinra mot förslaget.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-06-21
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2021.349 KS

Samråd om förslag till budget och verksamhetsplan för
Tolkförmedling Väst 2022–2024
Ärendebeskrivning
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade vid sitt sammanträde den 28 maj 2021, § 439,
att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2022–2024.
Vidare beslutade direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd
inför beslut om budget och verksamhetsplan 2022–2024 på direktionsmöte den 24
september.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av förslag till budget och verksamhetsplan för
Tolkförmedling Väst 2022–2024. Kommunledningskontoret bedömer att samrådssynpunkter
inte lämnas, men noterar nedanstående.
Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Förbundets intäkter erhålls genom förmedling av tolktjänster och förbundets största
kostnader är arvoden till tolkar som utför tolkuppdrag. Verksamhetens intäkter för 2022
budgeteras till 204 000 tkr och budgeterade kostnader är budgeterade till 208 500 tkr. Detta
leder till ett negativt budgeterat resultat 2022 om -4 500 tkr.
Förbundet förklarar det budgeterade negativa resultatet med att nyttjandetiden för förbundets
immateriella tillgångar har omprövats och investeringen förväntas vara helt avskriven år
2023. Detta resulterar i att avskrivningarna kommer öka med 4,5 mnkr 2022. Eftersom detta
är en kostnad av engångskaraktär och att Tolkförmedlingen har en stabil ekonomi bedömer
förbundet att en budget med negativt utfall kan läggas som resulterar i ett underskott. Vidare
bedömer förbundet att underskottet förväntas täckas av eget kapital och det beräknade
underskottet för 2022 (-4,5 mnkr) föreslås därmed ej behöva återställas i enlighet med
Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande av särskilda
(synnerliga) skäl.
I budgeten motiveras därmed förslaget med att de särskilda skälen utgörs av att det
beräknade underskottet år 2022 är av engångskaraktär utan bestående påverkan av
förbundets ekonomiska resultat och ställning. Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett
eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid situationer av engångskaraktär för att undvika att
belasta förbundets medlemmar. Enligt Tolkförmedling Väst har budgeterat underskott skett i
samråd med förbundets revisorer samt presidiet innan förslaget antogs av direktionen.
En normal kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022
resulterar i en snitthöjning om 2,7 procent.
Ekonomisk bedömning
Föreslagen snitthöjning innebär att kommunens kostnader för köp av tjänster av
Tolkförmedling Väst ökar med 2,7 procent.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Alingsås kommun har inget att erinra mot förslaget.
Beslutet ska skickas till
Tolkförmedling Väst

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-21
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr 21/0023-1
2021-05-28

Förslag till budget och verksamhetsplan 2022 – 2024
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2022-2024.
Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför
beslut om budget och verksamhetsplan 2022-2024 på direktionsmöte den 24 september.

Sammanfattning av ärendet
Budget och verksamhetsplan 2022-2024 beskriver vad som planeras i verksamheten under
2022-2024 samt budget för 2022.
Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 2022. Efter omprövning
av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar förväntas investeringen vara helt
avskriven år 2023 vilket resulterar i att avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna
kostnad bedöms vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget
med negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av förbundets
egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås därmed ej behöva
återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande
av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade underskottet år 2022 är av
engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets ekonomiska resultat och ställning.
Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid
situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar. En normal
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en
snitthöjning om 2,7 %.

Beslutsunderlag
•
•

Tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2022-2024, dnr 21/0023-2

Beslutet skickas till
Förbundsmedlemmarna

Åsa Fröding
Förbundsdirektör
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FÖRSLAG TILL BUDGET
Dnr 21/0023-2
2021-05-28

Förslag till Budget och
verksamhetsplan 2022-2024

Tolkförmedling Väst
Organisationsnummer 222000-2972
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Ordförande har ordet
Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av
tolk. Som ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket
konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever
kännetecknar utvecklingen inom förbundet.
Verksamheten är mycket utvecklingsinriktad och förbundet har under senare år genomgått flera
förändringar och utmaningar. Ett ständigt kvalitetsarbete pågår i verksamheten och som ett
resultat av detta certifierades Tolkförmedling Väst under hösten 2020 enligt FR2000. Ledningen
driver ett målinriktat systematiskt arbetsmiljöarbete där förbundets värdegrund och ledord
genomsyrar verksamheten. Som ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och
ambitionen att konsekvent erbjuda en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta
de förväntningar våra medlemsorganisationer har. Vid årsskiftet fick förbundet ytterligare tre nya
medlemmar. Det är mycket glädjande att Tolkförmedling Väst har fått förtroendet att få leverera
kvalitativa tolktjänster även till dessa kommuner.
I skrivande stund har pandemin en fortsatt stor inverkan på vårt samhälle och därmed även på
kundernas efterfrågan av förbundets tolktjänster. Som ett resultat av pandemin utfördes något
färre tolkuppdrag än budgeterat för 2020. Under första delen av 2021 har dock efterfrågan på
tolk åter ökat och efterfrågan på distanstolkning, då främst telefontolkning, dominerar. Även
distanstolkning via skärm har ökat stadigt och förbundet arbetar ständigt med att möta kundernas
förändrade behov. Kundernas synpunkter är därför mycket viktiga för utvecklingen av olika typer
av tolktjänster.
Pandemin har medfört att den digitala utvecklingen har skyndats på. Likaså har förbundet varit
angelägna om att snabbt ställa om olika mötesformer och utbildningsinsatser, för både kund och
tolk, till distans. Medarbetarna inom förbundet har i möjligaste mån arbetat på distans sedan
pandemin bröt ut. Distansarbetet har fungerat väl och verksamhetens produktion har i mycket
liten utsträckning påverkats av pandemin.
En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och en ekonomi under kontroll
skapar goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot
ytterligare ett år som ordförande i Tolkförmedling Väst.
Göteborg 2021-04-26
Åke Björk
Ordförande
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Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i
samhället.

Övergripande strategi
Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara
lyhörda för medlemmarnas behov.
Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas
synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.
Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där
uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade.
Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en
god arbetsmiljö.
Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska
vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över
kvaliteten ska tillvaratas.

Övergripande mål
Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv
arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska
vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt
förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet
i alla led.
Tolkförmedling Väst ska
• ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder
• hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
• ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
• arbeta hållbart och miljömedvetet
• verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.
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Verksamhetsmål 2022
Målen för 2022 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period.
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från
bokade uppdrag ska understiga 1 %

Utfall
2020
99 %
0,8 %

Målvärde
2021
≥99 %
<1 %

Målvärde
2022
>99 %
<1 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå
till minst 18 %
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till
minst 65 %.

Utfall
2020
4,5 %

Målvärde
2021
≥5 %

Målvärde
2022
≥5 %

20 %

≥15 %

≥18 %

62,6 %

≥60 %

≥65 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
uppgå till minst 65 %.

Utfall
2020
56 %

Målvärde
2021
≥52 %

Målvärde
2022
≥65 %

Utfall
2020
6,7 %
75

Målvärde
2021
<6 %
>80

Målvärde
2022
<6 %
>85

Utfall
2020
60,3 %

Målvärde
2021
≥50 %

Målvärde
2022
≥63 %

Arbetsmiljömål
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 85

Miljömål
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst
63 %.
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Verksamhetsbeskrivning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 43 medlemmar;
Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga,
Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg,
Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust,
Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn,
Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina
medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje
medlem har tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger
medlemmens andel i förbundet.

En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.”
1
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Förbundets organisation
Direktion
Tolkförmedling Väst styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive
medlemsorganisation. Direktionens uppdrag regleras i Kommunallagen och i den
förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen sammanträder fyra gånger per år.

Figur 2 Organisationsschema

Tjänstemannaorganisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektören.
Verksamheten består av kansli, tolkförmedling och översättningsförmedling. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsenheten, leds av
fyra verksamhetschefer. Förbundet har sitt säte i Göteborg och lokala kontor i Borås, Trollhättan
och Mariestad. Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad,
Töreboda och Gullspång (MTG), kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och
verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Organisation och bemanning
Senaste årens fokus på verksamhetsutveckling i kombination med bland annat införandet av det
nya verksamhetssystemet har medfört förändrade processer och arbetssätt. Tolkförmedlarrollen
blir som en följd av detta alltmer differentierad och specialiserad. Under hösten 2020 inrättades
en tjänst som digitaliseringsutvecklare i syfte att möta förbundets alltmer ökade digitaliseringsbehov. Hur samhället kommer att se ut efter att pandemin planat ut återstår att se, men för att
möta framtidens organisations- och bemanningsbehov är förbundet lyhörda för såväl kundernas
som medarbetarnas synpunkter och signaler.
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Verksamhet
Ökad digitalisering och distanstolkning

Löpande arbete pågår för att utveckla befintliga tolktjänster och för att följa den allt mer ökade
digitaliseringen i samhället. Under de närmaste åren förväntas fler digitala tolktjänster och
troligen även AI-baserade lösningar erbjudas branschen. Det nya verksamhetssystemet har skapat
större förutsättningar för skärmtolkning vilket gjort att denna tjänst ökat under året som gått.
Under pandemin har även telefontolkning ökat markant och är nu den dominerande tolktjänsten.
Distanstolkningen förväntas fortsatt utgöra den större andelen av tolkuppdragen även när
pandemin klingat av.
Kundarbete

Under föregående år fick kundarbetet stå tillbaka på grund av pandemin. Nya digitala
mötesformer etablerades dock under slutet av 2020 och förväntas över tid finnas kvar som ett
alternativ till det fysiska mötet med kund. Förhoppningen är att det fysiska mötet under 2022
återigen ska vara en del av förbundets kundarbete. Likaså förväntas varumärkesarbetet kunna
återupptas genom deltagande på olika mässor och event.
Kundernas synpunkter, tankar och idéer är viktiga parametrar i förbundets utvecklingsarbete av
såväl tjänsteutbud till kund som utbildningsinsatser för tolkarna. Utvecklingen av kundarbetet
och kundrelationerna är därför ett fortsatt viktigt fokusområde de kommande åren.
Uppdragstagare

Samarbete med externa aktörer avseende såväl grundutbildning som
kompetensutvecklingsinsatser för tolkar har inletts och förväntas utvecklas under de kommande
åren. Flera av förbundets egna utbildningsinsatser har sedan 2020 successivt utvecklats till
distansformat vilket innebär att en större andel av förbundets geografiskt utspridda tolkar över tid
förväntas kunna ta del av förbundets kompetensutvecklingsutbud. Likaså har informationsträffar
för förbundets uppdragstagare erbjudits i digital form sedan 2020. Denna mötesform förväntas
fortsatt vara ett komplement till de fysiska mötena för att nå ut till en större andel av
uppdragstagarna.

Ekonomiska förutsättningar
Bakgrund
Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och
migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del
behovet av språktolk- och översättningstjänster.
UNHCRs årliga rapport visar att 79,5 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2019
vilket är 9,2 miljoner fler människor jämfört med 2018.2 Närmare 13 000 personer sökte asyl i
Sverige under 2020 vilket är hälften så många som 2019. Även kommunmottagandet har nästintill
halverats. Minskningen är en direkt effekt av pandemisituationen i världen.3

2
3

Global trends forced displacement in 2019. UNHCR. https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf. Hämtat 2021-03-31.
www.migrationsverket.se. Hämtat 2021-03-31
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Pandemisituationen i världen har gjort att Migrationsverket i sin första prognos för året justerar
antalet asylsökande till ett spann om 12 000 - 20 000 för 2021. Hur pandemin och vaccineringen
fortlöper är en osäkerhetsfaktor avseende prognosen för antalet asylsökande. Migrationsverkets
bedömning är att reserestriktionerna inom Europa kommer att minska under hösten och att
inflödet av asylsökande därmed kommer att öka. På längre sikt bedöms antalet asylsökande
gradvis återgå till cirka 20 000 per år.4 Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd gäller till juli
2021. Huruvida en förlängning eller inte kommer att ske är i dagsläget okänt och därmed en
ytterligare osäkerhetsfaktor avseende prognosen för antalet asylsökande. I sin andra prognos för
året sänker Migrationsverket intervallet till 11 000 - 19 000 asylsökande under 2021 vilket beror
på ett lägre utfall än förväntat hittills i år. 5
Under pandemin har kunderna haft ett förändrat tolkbehov, vilket innebär att distanstolkningen
markant har ökat. Det förändrade tolkbehovet förväntas till viss del kvarstå även efter att
pandemin klingat ut. Den allmänna politiska debatten om rättigheten till tolk, de offentliga
verksamheternas besparingskrav samt den digitala utvecklingen i samhället kommer med stor
sannolikhet att påverka behovet av språktolk under de närmaste åren. Framtida efterfrågan på
förbundets tjänster är därmed svårbedömd men troligt är att efterfrågan av språktolk kommer att
stabiliseras över tid även om det förväntas vara på en lägre nivå än innan pandemin.
År
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Budgeterat
380 000 335 000 345 000 340 000 325 000 320 000
antal uppdrag
Utfall antal
uppdrag
Budgetutfall
(tkr)

336 000 337 000 347 000 304 0006
79

5 295

5 867

3 465

Prognos
325 000
0

2023

2024

Prognos Prognos
320 000 320 000
0

0

0

Figur 3 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och verksamhetens största kostnader är
arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala
intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

God ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska
genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort- och i ett långt perspektiv. Då både
verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas över tid anses förbundet ha god
ekonomisk hushållning. För år 2022 budgeteras ett underskott med åberopande av särskilda skäl
bestående av ökade avskrivningskostnader av engångskaraktär. Även med beaktande av det
planerade underskottet bedöms förbundet ekonomiska ställning vara god och under kontroll.
Verksamhets- och utgiftsprognos 2021-02-05. Migrationsverket. https://www.migrationsverket.se/download/
18.2fa4056d1775f05c2039c
/1612515567302/Migrationsverkets%20prognos%20februari%202021%20P1-21.pdf. Hämtat 2021-03-13.
5 Verksamhets- och utgiftsprognos 2021-04-29. Migrationsverket.
https://www.migrationsverket.se/download/18.2fa4056d1775f05c2031077/1619609745531/Migrationsverkets%20
prognos%20april%202021%20P2-21.pdf. Hämtat 2021-04-29.
6 Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020.
4
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Utgångsläge inför planering av budget 2022
Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska
innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin
under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt Kommunallag och
förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål
anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt.
Undantag från principen att de årliga budgeterade kostnaderna minst ska täckas av intäkter kan
göras om direktionen åberopar särskilda skäl. Direktionen föreslår att särskilda skäl åberopas för
år 2022. Redogörelse för dessa lämnas under rubriken ”Budget 2022”. Budgetförslaget ska
samrådas med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och
budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.
Som utgångsläge för planeringen av 2022-2024 finns gällande plan för 2021-2023 samt utfallet av
de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och
migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen
av budget 2022. Huruvida pandemin kommer att påverka förbundets verksamhet även under
2022 är idag svårbedömt. Utifrån pågående vaccinering i samhället borde dock pandemin inte ha
någon större påverkan på verksamheten under 2022.

Årsprognos 2021 i jämförelse med budget
Under 2020 utförde förbundet ca 316 000 uppdrag, vilket är 24 000 färre uppdrag än budgeterat.
Till skillnad från flera andra förmedlingar i landet, som drabbats hårt av pandemin, blev utfallet
för Tolkförmedling Väst högre än vad som först prognostiserades. Även om de första tre
månaderna 2021 visade på en femprocentig ökning jämfört med motsvarande period 2020 så
förväntas pandemin påverka det totala utfallet för helåret. Den första prognosen pekar dock på
att antalet budgeterade uppdrag kommer att nås 2021. Troligt är att förbundet når ett nollresultat
trots ökade avskrivningar.

Arvodesutveckling
Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets
tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör
ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling.
Trots flera års arbete för marknadsmässiga arvoden bedöms särskilda satsningar på de högre
kompetensnivåerna fortgå ytterligare några år.

Personalbemanning och löneutveckling
Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens
föränderliga behov. Införandet av det nya verksamhetssystemet har i kombination med
förändrade behov utvecklat framförallt tolkförmedlarrollen, vilken på sikt därmed troligtvis
kommer att bli mer lönedifferentierad. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner
bedöms som viktiga parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och
därmed både kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare.
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Pension
Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas
löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras
genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid
bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.

Prisutveckling
Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För
att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha
följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets
kostnader.
I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2021 prisjusterats med 2,6 %.
För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2022 resultera i en snitthöjning om cirka
2,7 %.

Finansiella mål 2022
Enligt Kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka
kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Dock har ett
underskott budgeterats för år 2022 (se kommentarer i stycket nedan). Att förbundet har ett
positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten bidrar också till en
ekonomi under kontroll.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål
•
•

Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
Checkkrediten ska ej nyttjas.

Budget 2022
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och
medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Budget 2022 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 320 000 uppdrag för 2022. Efter omprövning
av nyttjandetiden på förbundets immateriella tillgångar förväntas investeringen vara helt
avskriven år 2023 vilket resulterar i att avskrivningarna kommer öka med 4,5 mkr 2022. Då denna
kostnad bedöms vara av engångskaraktär och förbundet har en stabil ekonomi läggs en budget
med negativt utfall som resulterar i ett underskott. Underskottet förväntas täckas av förbundets
egna kapital. Det beräknade underskottet för 2022 (-4,5 mkr) föreslås därmed ej behöva
återställas i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskravet med åberopande
av särskilda skäl. De särskilda skälen utgörs av att det beräknade underskottet år 2022 är av
engångskaraktär utan bestående påverkan av förbundets ekonomiska resultat och ställning.
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Därutöver har förbundet över åren ansamlat ett eget kapital i syfte att bland annat nyttja vid
situationer av engångskaraktär för att undvika att belasta förbundets medlemmar. En normal
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en
snitthöjning om 2,7 %.
Budget 2022
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

tkr
204 000
208 500
-4 500

Budget 2022, specifikation
Intäkter (tkr)
Intäktsslag
Belopp Kommentar
Försäljning av förmedlingstjänster
204 000 Tolk- och översättningstjänster
Summa verksamhetens intäkter
204 000
Kostnader (tkr)
Kostnadsslag
Belopp Kommentar
Personalkostnad
33 792 Lön* och övriga personalkostnader
Direktionskostnad
1 200 Arvoden* och övriga möteskostnader
Arvoden uppdragstagare
156 300 Arvoden* och kostnadsersättningar
Rekrytering och utbildning av uppdragstagare
800 Utbildning, material, handledning
Lokalkostnader
3 754 Lokalhyra, lokalvård, larm, el
IT-kostnader
2 454 Hyra IT-utrustn., licenser, telefoni & porto
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial
340 Förbrukningskostnader
Administrativa tjänster
3 650 Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader
6 210 Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader
Summa verksamhetens kostnader
208 500
* inkl. personalomkostnadspålägg

Investeringsbudget 2022
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

Ekonomisk plan 2022-2024
Budget, (tkr)
Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

2022
204 000
208 500
-4 500

2023
210 000
210 000
0

2024
215 000
215 000
0
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-08-19

§ 137 2021.147 KS

Detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4
(Stadsskogen 1)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 9 om planprioritering. Uppdraget att upprätta
denna detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4 ingår i
prioriteringslistan. Området är beläget cirka 2,5 km från centrala Alingsås, i förlängningen av
den befintliga Trollskogsgatan i Stadsskogen.
Planläggningen sker med utökat förfarande, eftersom det är av betydande intresse för
allmänheten. Arbetet med detaljplanen har kommit till det stadie där ett utkast till plankarta,
illustrationskarta och planbeskrivning finns och bedöms vara redo för ett formellt samråd.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 juli 2021 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kommunledningskontoret upprättat ett
förslag till detaljplan som är redovisat i plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning.
Planförslaget möjliggör för cirka 200 nya bostäder.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamheter inom
ett område som idag är skogsmark. Bebyggelsen planeras på höjdryggar och dalarna sparas
för rekreation och hantering av dagvatten och skyfall.
Trollskogsgatan förlängs söder ut och sammanlänkas med en ny gatusträckning, Mellersta
Stadsskogsgatan.
Naturvärdena i området är främst knutna till den stora sammanhängande arealen äldre skog.
Groddjur har påträffats inom planområdet och dagvattenlösningar har anpassats efter
groddjuren.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan enligt
plan- och bygglagen 4 kap 33b-34§§ och miljöbalken 6 kap 5-7 §§.
Förslag till beslut:
Planförslaget skickas ut på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 6-7 §§ och 5 kap 11-13
§§.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-08-19

AU § 137, forts
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Waern (S) föreslår följande ändringar av detaljplaneförslaget före det skickas ut på
samråd:
1. På den juridiskt bindande plankartan ska följande utformningsbestämmelse läggas
till: ”Byggnaderna ska ha ett traditionellt arkitektoniskt formspråk” och planbeskrivningen
revideras med hänsyn därtill.
2. På den juridiskt bindande plankartan ska ordet ”puts” i den fjärde
utformningsbestämmelsen tas bort och planbeskrivningen revideras med hänsyn därtill.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att Simon Waerns ändringsförslag bifalls.
Jens Christian Berlin (L) föreslår att kommunledningskontorets förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla
Simon Waerns m f l ändringsförslag.
Ordföranden finner att arbetsutskottet bifaller förslaget i övrigt.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Följande ändringar görs i planförslaget:
-På den juridiskt bindande plankartan ska följande utformningsbestämmelse läggas till:
”Byggnaderna ska ha ett traditionellt arkitektoniskt formspråk” och planbeskrivningen
revideras med hänsyn därtill.
-På den juridiskt bindande plankartan ska ordet ”puts” i den fjärde
utformningsbestämmelsen tas bort och planbeskrivningen revideras med hänsyn därtill.
2. Planförslaget skickas ut på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 6-7 §§
och 5 kap 11-13 §§.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-07-13
Jesper Sjögren
0322-61 62 11
2021.147 KS

Kommunstyrelsen

Detaljplan för Alingsås, Bostäder m m i Stadsskogen, etapp
4 (Stadsskogen 1), samrådsutskick
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08, § 9 om planprioritering. Uppdraget att upprätta
denna detaljplan för Alingsås, Bostäder m.m. i Stadsskogen, etapp 4 ingår i
prioriteringslistan. Området är beläget cirka 2,5 km från centrala Alingsås, i förlängningen av
den befintliga Trollskogsgatan i Stadsskogen.
Planläggningen sker med utökat förfarande, eftersom det är av betydande intresse för
allmänheten. Arbetet med detaljplanen har kommit till det stadie där ett utkast till plankarta,
illustrationskarta och planbeskrivning finns och bedöms vara redo för ett formellt samråd.
Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med kommunledningskontoret upprättat ett
förslag till detaljplan som är redovisat i plankarta, illustrationskarta och planbeskrivning.
Planförslaget möjliggör för cirka 200 nya bostäder.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamheter inom
ett område som idag är skogsmark. Bebyggelsen planeras på höjdryggar och dalarna sparas
för rekreation och hantering av dagvatten och skyfall.
Trollskogsgatan förlängs söder ut och sammanlänkas med en ny gatusträckning, Mellersta
Stadsskogsgatan.
Naturvärdena i området är främst knutna till den stora sammanhängande arealen äldre skog.
Groddjur har påträffats inom planområdet och dagvattenlösningar har anpassats efter
groddjuren.
Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan enligt
plan- och bygglagen 4 kap 33b-34§§ och miljöbalken 6 kap 5-7 §§.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser i nuläget. Efter antagande får kommunen
en intäkt i form av markförsäljning, samt utgifter i samband med utbyggnad av allmänna
anläggningar. Medel för utbyggnad av allmänna anläggningar hanteras i
investeringsbudgeten.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Planförslaget skickas ut på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 6-7 §§ och 5 kap 11-13
§§.
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Beslutet ska skickas till
Avdelningen för samhällsplanering och offentlig utemiljö (CS, JS, AA)

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Jesper Sjögren
Exploateringsingenjör
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Sara Ekelund

Planbeskrivning

Utökat förfarande, dnr 2018.023 SBN
2020.008 KS
Kommunstyrelsen
Upprättad 2021-07-13
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Sammanfattning

Planområdet ligger söder om Stadsskogsgatan i Stadsskogen, ca 1,5 km från Alingsås stadskärna och omfattar
delar av fastigheten Stadsskogen 1 vilken ägs av Alingsås kommun. Planområdet är ca 11 ha stort och omfattar
ett område som idag är kuperad äldre skogsmark med berg i dagen och höga naturvärden.
Planområdet avgränsas av bebyggelse vid Skogskullegatan i väster, naturområde i söder och öster samt bebyggelse vid Stadsskogsgatan i norr. I den södra delen av planområdet planeras det för en ny gata, Mellersta Stadsskogsgatan som sammanlänkar Skogskullegatan och Rubingatan. Mellersta Stadsskogsgatan kopplas också
samman med Trollskosgatan, vilken förlängs söder ut.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamheter inom ett område som
idag är skogsmark.
Planförslaget möjliggör ca 200 bostäder i form av radhus, kedjehus, parhus och flerfamiljshus.
Ett fördjupat kvalitetsprogrammet är under framtagande med Sweco och kommer innehålla såväl övergripande
gestaltningsmotiv som mer precisa principer för utformningen. Tillsammans med planbestämmelserna i
detaljplanen kommer det fördjupade kvalitetsprogrammet utgöra underlag för framtida markanvisning,
bygglovsprövning, projektering och förvaltning av området. Nedan beskrivs utdrag över de övergripande
gestaltningsprinciperna från kvalitetsprogrammet.
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Innehåll
Sammanfattning2

6. Risker och störningar på platsen

43

Planprocessen3

7. Konsekvenser

50

1. Inledning

4

8. Efterkommande skeden

58

2. Bebyggelse

5

9. Tidigare ställningstaganden

58

3. Gator och trafik

17

10. Genomförande

59

4. Mark och vatten

24

11.Administrativa frågor

61

5. Teknisk försörjning

34

Planprocessen

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

SAMRÅD

STADSSKOGEN ETAPP 4

GRANSKNING

ANTAGANDE
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LAGA KRAFT

3

Planbeskrivning
1. Inledning
Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumverksamheter inom ett område som
idag är skogsmark.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen fogas en Planbeskrivning och en Illustrationskarta. Dessa har ingen rättsverkan utan ska
underlätta förståelsen av planen och vara vägledande vid tolkningen av den.
Efter ett samrådsskede upprättas en Samrådsredogörelse med samtliga skriftliga synpunkter på förslaget.
Efter ett skede med granskning av planen upprättas också ett Granskningsutlåtande. En övrig handling är en
Fastighetsförteckning.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutar årligen om planprioritering. Uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår i prioriteringslistan.

Gällande detaljplan

Den största delen av området är inte planlagd sedan tidigare. För en mindre del av området gäller dock
följande detaljplaner (med lagakraftdatum inom parentes):
DP 8 Ändring och av utvidgning av detaljplan för Alingsås, Hedvigsberg (1989-05-02). Genomförandetiden
slutade 2003-06-01. Den gällande planen för området anger UPPSAMLINGSGATA-ingår i lokalnätet,
förbindelse till huvudnätet.
DP 20 Ändring av utvidgning av detaljplan för Alingsås, Eriksberg (1991-03-05). Genomförandetiden slutar
2003-06-01. Den gällande planen för området anger UPPSAMLINGSGATA-lokaltrafik förbindelse till
huvudnätet.
Dp 121 Detaljplan för Alingsås Norra Stadsskogen (2006-07-25) samt ändring av denna detaljplan, DP121Ä
(2016-07-19). Genomförandetiden slutar 2016-07-25 respektive 2021-07-19. Den gällande planen för området
anger LOKALGATA- gata i lokalnätet, GCM-väg-Gång- cykel-mopedväg, lokaltrafik med egenskapsbestämmelserna trädrad, plantering, parkering, tillfart, NATUR-Naturområde befintlig vegetation bevaras.
DP 154 Detaljplan för Alingsås, bostäder mm söder om Stadsskogsgatan (2010-06-29)
Genomförandetid slutar 2020-06-29.Den gällande planen för området anger NATUR- naturområde och
egenskapsbestämmelsen dagvatten.
DP 155 Detaljplan för Alingsås, Norra Stadsskogen, bostäder mm vid Västersluttningen (2010-06-29) samt
ändring av denna detaljplan, DP155Ä (2016-07-18). Genomförandetiden slutar 2020-06-29 respektive
2021-07-18. Den gällande planen för området anger NATUR- naturområde med bevarad skogsmiljö med
egenskapsbestämmelsen dagvatten.
Genomförandetiden har gått ut för merparten av ovanstående planer med undantag för två planer. För
DP121Ä (2016-07-19) går genomförandetiden ut 2021-07-19 och för DP155Ä (2016-07-18) går genomförandetiden går ut 2021-07-18. Den nya detaljplanen ersätter de äldre planerna i berörda delar.
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Planområdet

Planområdet ligger söder om Stadsskogsgatan i Stadsskogen, ca 1,5 km från Alingsås stadskärna och omfattar
delar av fastigheten Stadsskogen 1 vilken ägs av Alingsås kommun. Planområdet är ca 11 ha stort och omfattar
ett område som idag är kuperad äldre skogsmark med berg i dagen och höga naturvärden.
Planområdet avgränsas av bebyggelse vid Skogskullegatan i väster, naturområde i söder och öster samt bebyggelse vid Stadsskogsgatan i norr. I den södra delen av planområdet planeras det för en ny gata, Mellersta
Stadsskogsgatan som sammanlänkar Skogskullegatan och Rubingatan. Mellersta Stadsskogsgatan kopplas
också samman med Trollskosgatan, vilken förlängs söder ut. Inom fastigheten Stadsskogen 1:1 finns följande
ledningsrätter: 1489-1368.1, 1489-1368.2 och 1489-1582.1

Översiktsplan

Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018 och anger inom aktuellt område:
bostäder. Under planområdet finns ett tunnelreservat för järnväg. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.
ä
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Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
Park med skogskaraktär, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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Bostäder, LSS-bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder, Centrumverksamheter med undantag av handel medges i bottenvåningar , LSS
Tekniska anläggningar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utformning

Stadsskogsgat

Endast radhus, kedjehus och parhus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Endast flerfamiljshus, radhus och kedjehus, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Radhus och kedjehus får byggas i grupper om max 5 , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Vid flerfamiljshus får balkonger inte kraga ut mer än 2 meter från fasadliv, PBL 4 kap. 16 §
Vid flerfamiljshus ska tak utformas som sadeltak, alternativt ska översta våningen vara ind
Vid flerfamiljshus får takkupor uppföras till ½ av fasadens längd, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Vid flerfamiljshus får enskilda takkupor vara max 5 meter långa, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Vid flerfamiljshus får en indragen översta våning uppföras till en största bruttoarea av 75%
p.
Vid flerfamiljshus ska entréer vara genomgående, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Vid flerfamiljshus får fasader mot gata vara max 45 meter långa, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Vid flerfamiljshus ska huvudbyggnader mot gatan placeras minst 5 meter från varandra så
1 st 1 p.
Vid flerfamiljshus ska huvudbyggnadens bottenvåning mot allmän platsmark för gata ha e
Fasad ska utformas i jordkulörer eller eller omålat trä , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Fasad ska utformas i trä, puts eller tegel, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Tak ska inte vara högblanka eller glaserade, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Byggnader ska anpassas med hänsyn till befintlig terräng och marknivåskillnader ska tas
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
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Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns
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Omfattning

Största byggnadsarea för flerfamiljshus, exklusive balkonger är angivet värde i m², PBL 4
Största byggnadsarea för radhus, kedjehus och parhus är angivet värde i % av fastighetsa
Största byggnadsarea för komplementbyggnader tillhörande flerfamiljshus är angivet värd
Vid flerfamiljshus får balkonger byggas utöver största byggnadsarea i m², PBL 4 kap. 11 §
Cykelparkering med enbart tak får byggas utöver största byggnadsarea i m² för flerfamiljsh
Garage tillhörande flerfamiljshus får endast byggas i suterräng, delvis eller helt under mar
komplementbyggnader men dock till en största byggnadsarea av 750 m², PBL 4 kap. 11 §
Garage tillhörande flerfamiljshus får endast byggas i suterräng, delvis eller helt under mar
komplementbyggnader men dock till en största byggnadsarea av 1200 m², PBL 4 kap. 11
Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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Högsta nockhöjd i angivet värde i meter över angivet nollplan, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0,0

Högsta nockhöjd i angivet värde i meter över gatan, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

27,0-45,0

Takvinkel för sadeltak på flerfamiljshus ska vara mellan angivet värde och angivet värde i

10,0

Största takvinkel för tak på flerfamiljshus med indragen översta våning är angivet värde i g
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Fastighet

Minsta fastighetsstorlek för radhus, kedjehus och parhus är angivet värde i m², PBL 4 kap
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Mötet mellan kvartersmarken och naturmarken ska utformas omsorgsfullt så att det blir en
bergsskärningar ska användas för att ta upp höjdskillnader. Maxhöjd murkrön är 1,2 mete
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Placering

Vid flerfamiljshus ska huvudbyggnad placeras mellan 2- 4 meter från fastighetsgräns mot
16 § 1 st 1 p.
Komplementbyggnad tillhörande flerfamiljshus ska placeras minst 1 meter från fastighetsg
Huvudbyggnad som sammanbyggs (radhus, kedjehus och parhus) och delar fastighetsgrä
placeras mellan 2-5 meter från fastighetsgräns mot gata och minst 2 meter från övriga fas
Komplementbyggnad som sammanbyggs och delar fastighetsgräns med annan komplem
övriga fastighetsgränser, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Vid flerfamiljshus ska huvudbyggnad närmast Trollskogsgatan placeras mellan 2-4 meter
fastighetsgränser, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Vid flerfamiljshus ska huvudbyggnad placeras minst 2 meter från fastighetsgräns , PBL 4
Huvudbyggnad som sammanbyggs (radhus, kedjehus och parhus) och delar fastighetsgrä
placeras minst 2 meter från övriga fastighetsgränser, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS
Utformning
lek Lekplats , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
gång- och cykelstråk

Eriksber

Mark
dagvattendike
dagvattendamm

gång- och cykelstråk , PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
dagvattendike, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
dagvattendamm, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

våtmark våtmark, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Grundkartebeteckning

Befintlig bebyggelse
Fastighetsgräns
Traktgräns

Fastighetsbeteckning
Gatunamn

Grundkartan är upprättad av Samhällsbyggnadskontoret, Alingsås kommun
Koordinatsystem i plan: SWEREF99 12 00
Höjdsystem: RH2000

A1: Skala 1:1000
A3: Skala 1:4 000
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Bygglov krävs även för omfärgning av fasad, PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.

a2

Marklov krävs även för fällning av ädellövträd och tall med brösthöjdsdiameter på minst 30
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2. Bebyggelse

Topasgatan

Översiktskarta med planområdet
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Ändrad lovplikt, fastighetsplan

SIDA 2

2018.023 SBN

Bostäder m.m. i Stadssko
(Stadsskogen 1)
Alingsås den 6 maj 2021

N

Sara Ekelund
Planarkitekt

Cecilia Sjölin
Planchef

Bostäder
Stadsskogen har varit ett av kommunens större utbyggnadsområden för bostäder sedan början av 2000-talet.
Stadsdelen är högt belägen öster om sjön Mjörn i den sydvästra delen av Alingsås tätort.Bebyggelsen är
placerad längs huvudgatan Stadsskogsgatan samt på höjdryggar i huvudsak i nord-sydlig riktning. Visionen
för området är ”stad i skog”, där ambitionen har varit att blandad bostadsbebyggelse, service, offentliga lokaler
och infrastruktur ska anpassas till det kuperade landskapet. I området finns en blandning av flerfamiljshus,
radhus, kedjehus, parhus och friliggande hus i en till sju våningar.
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Regionmuseum Västra Götaland har 2006 utarbetat rapporten ”Bebyggelsehistorisk inventering av Alingsås
stad, utom stadskärnan” där följande står om Stadsskogen: Stadsskogen är ett obebyggt område beläget väster
om Alingsås stadskärna. Stadsskogen har en historik som plats där stadens borgare hämtade ved och virke
till husbehov. Värdering: ytterligare analys krävs för en kulturhistorisk beskrivning och värdering. Ingen av
fastigheterna inom planområdet finns med på listan för övriga fastigheter med kulturhistoriskt värde som inte
inventerats.
Riksintresse kulturmiljö
Detaljplanen berörs inte av riksintresse för kulturmiljövården.
Befintlig service
Mataffär och vårdcentral finns i den östra delen av Stadsskogen, vid korsningen Rubingatan och Stadsskogsgatan. Serviceboende finns vid Ekhagegatan och pizzeria och gym finns vid Stadsskogsgatan.

Befintlig bebyggelse Stadsskogsgatan

Befintlig bebyggelse Ekhagegatan

Befintlig bebyggelse Stadsskogsgatan

Befintlig bebyggelse Skogskullegatan

Skolor/förskolor
En F-6 skola med en större idrottshall samt förskola finns centralt belägen i Stadsskogen vid Björkhagegatan.
Förskola finns även vid Skogskullegatan och i kvarteret vid korsningen Rubingatan och Stadsskogsgatan.

Ny bebyggelse
Bostäder, centrum och LSS-bostäder
Planförslaget möjliggör ca 200 bostäder.
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I ett av kvarteren öster om Trollskogsgatan medges endast radhus, kedjehus och parhus. I övriga kvarter
medges endast flerfamiljshus. LSS-bostäder utan särskilt vårdbehov medges i samtliga kvarter och LSSbostäder med särskilt vårdbehov medges i några av kvarteren. I kvarteren närmast Mellersta Stadsskogsgatan
medges även centrumfunktioner med undantag av handel bottenvåningar.
För centrumverksamheten medges b.la. restauranger, bibliotek, banker, apotek, samlingslokaler, vuxenutbildning.
Illustrationsplanen och tvärsektionerna nedan och på nästa sida visar ett förslag på hur området skulle kunna
byggas ut i etapp 4. Romerska siffror på huskropparna visar antalet våningar i det specifika förslaget. Detaljplanen medger även att planområdet byggs ut på andra sätt än det redovisade förslaget.
Radhus, kedjehus och parhus
Minsta fastighetsstorlek för radhus, kedjehus och parhus är 200 kvadratmeter. Största byggnadsarea för radhus,
kedjehus och parhus är 30 % av fastighetsarean. För kvarteret där endast radhus, kedjehus och parhus medges
är högsta nockhöjd över gata 8 meter. Med nockhöjd menas höjden upp till yttertakets högsta del.
Flerfamiljshus
Planbestämmelse om största byggnadsarea i kvadratmeter för flerfamiljshus finns i kvarter där flerfamiljshus
medges. Takkupor får uppföras till en tredjedel av fasadens längd. I kvarteren närmast Mellersta Stadsskogsgatan ska huvudbyggnadens bottenvåning mot allmän platsmark för gata ha en rumshöjd på minst 3,5 meter.
Placering och komplementbyggnader
Huvudbyggnaden ska placeras minst två meter från fatighetsgräns och komplementbyggnader ska placeras
minst en meter från fastighetsgräns.
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Illustrationsplan gjord av Sweco.
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Sektionerna är tvärsnitt genom planområdet och visar ett förslag på hur bebyggelsen kan förhålla sig till Trollskogsgatan och
omkringliggande naturmark. Sektioner gjorda av Sweco.
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Utformning
Fasadmaterial som ska användas är tegel, trä eller puts. Tak ska inte vara högblanka eller glaserade.
Platsen, dess natur och topografi ska vara utgångspunkt för husens placering och hur de möter
marken. Byggnaderna ska anpassas till terrängen så långt det är möjligt, exempelvis genom suterrängvåningar
eller genom att placeras på pelare. Stor omsorg ska ägnas mötet mellan byggnad och mark. Ett lätt fotavtryck
för såväl byggnad som utemiljö eftersträvas.
Murar högre än 1,2 m ska undvikas på grund av siktproblem och kontakt mellan nivåer, kortare partier med
högre murar kan tolereras. Vid höga nivåskillnader kan murar delas upp i flera höjdsektioner och kan då
kombineras med mindre slänter eller platåer med vegetation.
Gestaltning
Ett fördjupat kvalitetsprogrammet är under framtagande med Sweco och kommer innehålla såväl övergripande
gestaltningsmotiv som mer precisa principer för utformningen. Tillsammans med planbestämmelserna i
detaljplanen kommer det fördjupade kvalitetsprogrammet utgöra underlag för framtida markanvisning,
bygglovsprövning, projektering och förvaltning av området. Nedan beskrivs utdrag över de övergripande
gestaltningsprinciperna från kvalitetsprogrammet.
Bebyggelsen följer ett kontinuerligt gatunät där återvändsgator undviks. Syftet är att främja aktiv mänsklig
närvaro och skapa trygga tillgängliga miljöer. Stadsskogen kopplas till övriga staden och stadskärnan genom
att de allmänna gatorna utgör naturliga fortsättningar på gator i angränsande områden.
Byggnader placeras i huvudsak på områdets höjdryggar. Syftet är att ge bostäderna goda klimat- och solförhållanden samt möjlighet till utblickar över naturen inom området. Flerfamiljshus placeras i förhållande till
gatorna men fritt i förhållande till varandra inom kvarteret för att möjliggöra terränganpassning och
siktlinjer ut i naturen. Dalgångarna utgör områdets allmänna rekreationsstråk. Sänkornas naturliga avrinningssystem utnyttjas och förädlas för dagvattenhantering.
I Stadsskogen är det naturliga förutsättningar, topografi, vattenrörelser och vegetation som ger spelreglerna
och inspirationen för hur området gestaltas. Ambitionen är att ta vara på områdets naturliga förutsättningar
för att skapa upplevelsemässiga och ekologiska värden. Detta syns i nya arkitektoniska formspråk och i att
byggnaderna är anpassade till terrängen. Ekologiska aspekter ses i ett helhetsperspektiv.
I Stadsskogen eftersträvas en blandad befolkning och en variation i boendeformer och typer. Olika människors
behov är utgångspunkt för gestaltning och utformning. Etapp 4 och 5 kommer i första hand att innehålla
bostäder men utrymme för service ska utredas och möjliggöras där det är lämpligt.
Material i byggnader, konstruktion och vägar är sådana som är vackra nya men som även åldras vackert.
Detaljer såsom armaturer bänkar, murar, trappor, plank och annan utsmyckning bildar ett gemensamt spännande och intressant formspråk som stärker områdets identitet.
Övergången mellan offentliga naturstråk och privata bostadsgårdar och trädgårdar ska ske mjukt och gradvis
där naturmarken letar sig in på kvartersmarken. Upplevelsen av området ska vara den av en stad i skogen,
Stadsskogen.
Tillgänglighet
För nybyggnad av bostäder föreskriver gällande lag att alla lägenheter belägna högre upp än två våningsplan
skall ha tillgång till hiss. Lokaler ska alltid vara tillgängliga för rörelsehindrade. Markplaneringen skall
utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m.
utan problem. Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. Tillgänglighet till en- och tvåbostadshus kan
undantas med hänsyn till besvärliga terrängförhållanden på tomten. Ramp med maximal lutning 1:12 ska
dock kunna anordnas till entré. Önskvärt är att ramper har maximal lutning 1:20.
STADSSKOGEN ETAPP 4
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3. Gator och trafik
Gator

Angöring till planområdet kan ske via Trollskogsgatan som förlängs söder ut och sammanlänkas med en ny
gatusträckning Mellersta Stadsskogsgatan. Gatumarken regleras som GATA i plankartan. Mellersta Stadsskogsgatan byggs ut i öst-västlig riktning och binder ihop Skogskullegatan och Rubingatan.
Väster om planområdet pågår exploatering av fastigheterna Bergkullen 1 och 2. För att hantera bergmassor
som uppkommer vid markarbete kommer en byggväg först anläggas (i samma sträckning som Mellersta Stadsskogsgatan), innan hela Mellersta Stadsskogsgatan byggs ut.
För att utreda framtida gators utformning har ett PM för Trafikförslag tagits fram av Sweco 2021-04-19.
Nedan beskrivs utredningens resultat.
Mellersta Stadsskogsgatan
Mellersta Stadsskogsgatan byggs ut i öst-västlig och dimensioneras för buss (LBN 12 meter) och lastbil med
släp (LPS 16 meter). Utrymme för busshållplats i form av timglas finns längs gatan. Om en framtida skola
byggs på den södra sidan om gatan är timglashållplats en fördelaktig utformning för att prioritera säkerheten
för barn framför framkomligheten med bil.
Gatan dimensioneras för en högsta hastighet av 40 km/h med undantag på sträckan vid framtida skola där
hastigheten dimensioneras för 30 km/h. Gång-och cykelbana planeras på den norra sidan av gatan vilken
kopplas samman med gång- och cykelbana på Skogskullegatan. Grönremsa som ska inrymma belysningsstolpar, vegetation och dagvattenhantering förläggs mellan gång- och cykelbanan och körbanan. Gångbana
förläggs på den södra sidan av gatan.
Bebyggelsen runt Mellersta Stadsskogsgatan ska orientera sig mot gatan med fönster och entréer, men i större
grad än vid Stadsskogsgatan släppa fram de gröna stråk som går på tvärs gentemot gatan.
Korsningen mellan Mellersta Stadsskogsgatan och Trollskogsgatan utformas med möjligheten till att anlägga
en cirkulationsplats. I öster ansluter Mellersta Stadsskogsgatan till Rubingatan och bildar en trevägskorsning
med Eriksbergsgatan som sekundärväg.

Typsektion Mellersta Stadsskogsgatan
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De passager som korsar Mellersta Stadsskogsgatan mellan cirkulationsplatserna (busshållplatsen exkluderad)
har utformats som gång- och cykelpassager med separat markerat övergångsställe då en framtida skola kommer
att bli målpunkt för många cyklister och gående i området. Det ska vara möjligt att korsa gatan utan att
behöva kliva av cykeln.
Passagerna över Mellersta Stadsskogsgatan, väst om västra cirkulationsplatsen samt öst om östra cirkulationsplatsen, har utformats som övergångsställen då det endast är gångbana på södra sidan.
I trevägskorsningen mellan Mellersta Stadsskogsgatan, Rubingatan och Eriksbergsgatan har gång- och cykelpassager valts för att möjliggöra god förbindelse från Mellersta Stadsskogsgatan till befintliga gång- och cykelbanor österut och söderut. Till följd av platsbrist har utrymmet och således standarden för gående blivit något
sämre på västra sidan Eriksbergsgatan och södra sidan Mellersta Stadsskogsgatan. Om gång- och cykelbanan
längs Mellersta Staddskogsgatan förlängs utmed Rubingatans västra sida kan gång- och cykelpassage över
Mellersta Stadsskogsgatan och över Eriksbergsgatan göras om till endast övergångställe för att höja standarden
för gående på passagen. Istället kan cyklar som ska söderut ledas över Rubingatan med en ny cykelpassage
nordöst om korsningen.
Trollskogsgatan
Trollskogsgatan ska utformas som en lokalgata och är dimensionerad efter en hastighet av 30 km/h. Mitt på
sträckan har en avsmalning utformats i samband med en gångpassage som också fungerar som hastighetsdämpning.
Trollskogsgatan klassas som en områdesgata. Områdesgator är allmänna och har ett gångstråk respektive ett
gång- och cykelstråk på vardera sida, där markbeläggningen visar åtskillnad till körbana. En uppdelning av
markbeläggningsmaterial bidrar till att ta ner gaturummets skala. En enkel rad av belysningsstolpar placeras
direkt i gatan intill kvartersgräns.
I trafikförslaget har den nya delen av Trollskogsgatan delats upp i två olika sektioner. Den första sektionen
föreslås mellan cirkulationen vid Mellersta Stadsskogsgatan och gångpassagen mitt på sträckan. Körbanan är
5,5 meter bred. Längs den västra sidan finns gång- och cykelbana och längs den östra sidan finns gångbana.
I sektionen är alla trafikslag i samma nivå för att kunna samnyttja ytorna. En visuell skiljeremsa i form av
till exempel plattor eller gatsten är fördelaktigt för att öka tryggheten och säkerheten. Skiljeremsan placeras
förslagsvis i körbanans bredd och kan nyttjas av motorfordon vid möte. På den västra sidan om gång- och
cykelbanan anläggs en grönremsa som syftar att ta hand om dagvattnet. I grönremsan alternativt i stödremsan
placeras belysning.

Typsektion 1 för Trollskogsgatans förlängning
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Den andra sektionen för Trollskogsgatan föreslås mellan gångpassagen och den befintliga delen av Trollskogsgatan i norr. Gångbanan på den östra sidan utgår och körbanan på 5,5 meter förskjuts österut i sektionen.
Längs västra sidan sträcker sig en gång- och cykelbana som skiljs från körbanan med en grönremsa. På västra
sidan om gång- och cykelbanan anläggs ytterligare en grönremsa som syftar att ta hand om dagvatten. I
grönremsan alternativt i stödremsan placeras belysning.

Typsektion 2 för Trollskogsgatans förlängning

In- och utfarter och lutningar Trollskogsgatan
In- och utfarter från kvartersmark är möjliga att förlägga längs hela gatan men bör om möjligt förläggas där
gatan lutar som minst. På västra sidan av gatan sluttar marken ner mot dalen. Utformningen och höjdsättningen av in- och utfarter bör samordnas med kvartersmarken.
Passager
I anslutning till cirkulationsplatsen vid Mellersta Stadsskogsgatan har en gång- och cykelpassage utformats
över Trollskogsgatan.
Mitt på sträckan utformas en gångpassage för att leda över gående till västra sidan av gatan då gångbanan på
östra sidan upphör.
Strax söder om den befintliga delen av Trollskogsgatan ska ett gång- och cykelstråk korsa gatan. Passagen har
utformats som en upphöjd gång-och cykelpassage med farthinder för trafik både norr- och söderifrån.
Trafikflöden
För att utreda detaljplanens påverkan på trafiksystemet har ett PM för Trafikflöden tagits fram av Sweco
2021-03-03. Utredningen visar hur biltrafiken fördelas på omkringliggande gator i Stadsskogen vid olika
scenarion.
I bilden på nästa sida redovisas biltrafikflöden från mätningar som är genomförda fram till år 2020 redovisat
som medelvardagsdygn (MVD) vilket avser medelvärdet av dygnstrafiken i ett gatusnitt för helgfria vardagar
under mätperioden. Angett är även andelen tung trafik.
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Trafikflöde på gatorna i närområdet enligt trafikmätningar. Fordon/dygn MVD (andel tung trafik)

Scenario 1-nollalternativet innefattar nyligen färdigställd exploatering samt detaljplaner som vunnit laga kraft
men ännu inte är utbyggda. Scenariot innefattar ingen tillkommande infrastruktur men totalt 9 exploateringsprojekt, se bild.

Biltrafikflöde scenario 1-nollalternativet
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Utöver innehållet i scenario 1 (nollalternativet) tillkommer i scenario 2 (planförslaget/etapp 4) som mest 200
bostäder i etapp 4 vilket skulle tillföra 500 nya boende i området och 550 fordonsförflyttningar (MVD).
Trafikflöden redovisas för ett medelvardagsdygn prognosår 2040. För omräkning till årsdygnsmedelvärde
rekommenderas schablonfaktor 0,9 nyttjas (ÅDT = 0,9*MVD). På vägar där mätningar saknas redovisas
modellerade flöden.
För tung trafik antas, om inget annat anges, andelar från tidigare mätningar gälla. Dessa redovisas i lista
nedanför. På mindre vägar där trafikmängderna ökar tydligt kan andelen tung trafik förväntas minska då
tillskottet av personbilstrafik överstiger tillskottet av tung trafik.
Tung trafik från tidigare mätningar (E20 exkluderad):
• Stadsskogsgatan 7 % tung trafik
• Rubingatan 15 % tung trafik
• Hedvigbergsvägen 6 % tung trafik
• Charlottenbergsvägen 11 % tung trafik
Scenario 2 (planförslaget/etapp 4) kommer innebära att trafiken på omkringliggande gator ökar i jämförelse
med nuläget och scenario 1 (nollalternativet).

Trafikflöde scenario 2-etapp 4/planförslaget 2040

Att antalet resor ökar behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns god tillgänglighet med kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till olika målpunkter kan flertalet resor ske med
andra färdmedel än bil vilket innebär att påverkan på trafiksystemet kan bli mindre. Planområdet är en plats
med mycket goda förutsättningar för att de boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för att det är
positivt med förtätning med bostäder i aktuellt läge.
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Kapacitet korsningen E20/Hedvigsbergsvägen/Vardsjövägen
En kapacitetsanalys (Sweco 2021-01-29) har genomförts för korsningen mellan Hedvigbergsvägen, E20 samt
Varsjövägen för scenario 2- etapp 4 (planförslaget). Korsningen kommer att utgöra den främsta anslutningen
till det statliga vägnätet för exploateringen i Stadsskogen vilket medför att korsningen kommer att påverkas av
det tillkommande trafikflödet.
Korsningen mellan Hedvigbergsvägen, E20 samt Varsjövägen är signalreglerad med varierande antal inkommande körfält. Hedvigbergsvägen har två inkommande körfält uppdelat på riktningarna rakt fram och vänster
respektive höger. E20 Söder har tre inkommande körfält uppdelat på riktningarna vänster, rakt fram respektive rakt fram och höger. Varsjövägen har två inkommande körfält uppdelat på riktningarna höger respektive
rakt fram och vänster. E20 Norr har i sin tur tre inkommande körfält uppdelat på riktningarna rakt fram,
rakt fram respektive vänster. Utöver de tre inkommande fälten har E20 Norr även ett separat svängfält för fri
högersväng till Hedvigbergsvägen vilken inte styrs av signalregleringen. Utöver inkommande körfält för fordon
korsas även E20 Söder av en gång- och cykelpassage.
Nedan presenteras resultaten av kapacitetsanalyserna med CapCal för vardagsdygnets maxtimme (16–17).
Enligt Trafikverkets riktlinjer ska belastningsgraden vara lägre eller lika med 0,8 för att motsvara en önskvärd
servicenivå. En belastningsgrad över 0,8 men under 1 kan även av Trafikverket anses godtagbar i vissa fall.
Belastningsgraden är kvoten av det inkommande flödet och den beräknade kapaciteten. Presenteras görs även
den beräknade 90-percentilen för kölängder mätt i fordon vilket motsvarar den längsta kön under 90 % av
maxtimmen. Kapacitetsanalysen visar att samtliga tillfarter i korsningen år 2040 uppfyller Trafikverkets gräns
för önskvärd servicenivå under den dimensionerande timmen även om planförslaget (etapp 4-scenario 2, 2040)
byggs.

Gång- och cykeltrafik

Längs den nya delen av Trollskogsgatan och Mellersta Stadsskogsgatan planeras också gång- och cykelväg.
Kommunen planerar även att i framtiden bygga gång- och cykelväg på Rubingatan för att knyta ihop gång-och
cykelnätet.
Cyklister som ska mot stadskärnan kan välja att cykla från planområdet och vidare längs Stadsskogsgatan och
Ekhagegatan nordöst ut.
Ett gång- och cykelstråk planeras även genom skogen i väst-östlig riktning för att möjliggöra passage mellan
etapp 4 och framtida bebyggelseetapp 5 (öster om etapp 4). Ett Pm tagits fram av Sweco 2021-04-19 där gångoch cykelstråkets sträckning utretts. Alternativ 2- serpentinlösningar är det förslag som bedöms som mest
lämpligt.
Gång- och cykelstråket ska utformas som en 3 meter bred, belyst naturstig med grus, flis eller liknande och
ansluta till befintliga vandringsstigar i området. Vid anläggandet av stråket eftersträvas så små ingrepp som
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möjligt i omkringliggande terräng och därför anläggs de två brantaste delarna av stråket som serpentinvägar.
Ett separat gångstråk föreslås också genom området. Gångstråket följer gång- och cykelstråkets sträckning
förutom vid de platser där serpentinvägarna anläggs.
Gång- och cykelstråket korsar Trollskogsgatan i norr. Passagen ska utformats som en upphöjd GC-passage
med farthinder för trafik både norr- och söderifrån.

Typsektion för gång- och cykelkoppling genom
grönstråk i öst-västlig riktning

Gång- och cykelkoppling genom grönstråk i planområdets
norra del.

Kollektivtrafik

Alingsås järnvägsstation ligger cirka tre kilometer från planområdet. Från planområdet till stationen tar det
cirka 30 minuter att gå och cirka 15 minuter att cykla. Busshållplatser (stadsbusslinje 4) finns ca 300 m från
planområdet vid Stadsskogsgatan och vid Rubingatan (stadsbusslinje 1), ca 450 m från föreslagen bebyggelse
inom planområdet.

Parkering för bilar

Behovet av nya parkeringsplatser regleras av Alingsås kommuns parkeringsnorm antagen 2016. Parkeringstalen
är en vägledning för att bedöma om lämpligt utrymme för parkering finns vid genomförandet av detaljplanen.
Det är vid bygglovsprövningen som aktuellt behov fastställs och det avgörs om tillräckligt med parkeringsplatser kan skapas vid byggandet.
Nedanstående parkeringsnorm gäller:
Flerbostadshus: 10 parkeringsplatser per 1000 m² bruttoarea
motsvarande 1,0 bilplats per lägenhet.
Enbostadshus: 2 p-platser/bostad (garageuppfart godtas som 1 plats)
Kontor 25 parkeringsplatser per 1000 m² bruttoarea
Restauranger 40 per 1000 m² bruttoarea
Samlingslokaler 35 per 1000 m² bruttoarea
Vid markparkering ska parkeringsytan delas upp i mindre enheter för att möjliggöra en bättre anpassning till
terrängen samt släpp ut mot naturmarken. För en bättre dagvattenhantering ska genomsläppliga material som
grus eller motsvarade eftersträvas på parkeringsytorna. En grusad yta kan också upplevas som mer integrerad i
naturmarken än en asfalterad.

16

Sida 139 av 217

DETALJPLAN

Parkering för cyklar

Ett lokalt trafikmål är att utveckla cykeltrafiken. För att göra cykelåkande attraktivt behöver cykelparkeringar
finnas. Tillräckligt med cykelparkering ska redovisas vid bygglovsprövning och normen 2 p-platser/bostad
föreslås. Platserna ska vara bekvämt belägna nära entréer, tillräckligt stora samt säkra. De kan utformas som
låsbara cykelrum alternativt cykelställ under skärmtak med t.ex. kablar för fastlåsning.
Cykelparkering med enbart tak får byggas utöver största byggnadsarea i m² för flerfamiljshus och komplementbyggnader i kvarter som medger flerfamiljshus.

Skolvägar (årskurs 1-6)

F-6 skola finns vid Björkhagegatan, ca 300 m från planområdets norra del. Elever kan gå och cykla på gångoch cykelväg längs Trollskogsgatan och Björkhagegatan men behöver korsa Stadsskogsgatan via en gång- och
cykelpassage för att komma till skolan.

Räddningsvägar

Ett brandkrav vid utrymningshöjder högre än 9 meter är att tillräckligt breda räddningsvägar eller uppställningsplatser anordnas för bilburen maskinstege (avståndet gäller från fönsterunderkant eller överkant av
balkongräcke till underliggande mark). Ett alternativ är att byggnaderna utförs med trapphus enligt Tr2
utförande.
Räddningstjänstens fordon ska kunna parkeras inom 50 meter från byggnaders angreppsvägar. Räddningsvägen måste vara hinderfri och ha en bredd på minst 3,5 m och en fri höjd på minst 4,5 m. För gruppbostäder
krävs två av varandra oberoende utrymningsvägar.
Brandpost finns vid korsningen Rubingatan och Mellersta Stadsskogsgatan ca 450 m från planerad bebyggelse
inom planområdet.

Riksintresse kommunikationer

Planområdet är beläget ca 450 m från E20 och ca 430 m från järnvägen som båda är av riksintresse för
kommunikationer. Planförslaget påverkar dock inte riksintresset.

4. Mark och vatten
Natur och vegetation

Trakterna runt Alingsås präglas av mötet mellan sprickdalslandskapens berg, sjön Mjörn och de mer sammanhängande odlingslandskapen utmed Säveåns dalgång. Stadsskogen är en skogsbevuxen högplatå. Höjdryggar
och mellanliggande dalar löper i nordöstlig – sydvästlig riktning och söder om planområdet ligger områdets
högsta punkt ”Ulvakleven” (140,4 m ö.h.). I kommunens naturvårdsprogram har Stadsskogen naturvärdesklass
C. Naturmarken inom planområdet regleras som NATUR i plankartan.
En naturvärdesinventering har gjorts av Melica 2019-09-30 gjort för att kartlägga naturvärdena i inom planområdet.
Skogen i Stadsskogen domineras av barrblandskog med en äldsta generation av tall samt efterföljande generationer av ek, björk, gran och andra trädslag. På höjderna dominerar tallen tillsammans med ek, gran och björk,
i sluttningar dominerar granen, och i dalgångarna återfinns sumpskogar och fuktstråk. Inventeringsområdet
har påverkats av skogsbruk i olika grad, men ovanligt liten andel är tydligt präglad av kalhyggesbruk.
Naturen i inventeringsområdet omfattas inte av något formellt skydd och angränsar inte heller till skyddad
natur i någon form. Däremot finns utpekade naturvärden i inventeringsområdet och dess närhet.
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Hela Stadsskogen ingår i Länsstyrelsernas värdetrakter för skog och i värdetrakter för skyddsvärda träd. Inom
värdetrakter för skyddsvärda träd gäller samrådsplikt för åtgärder som avser träd som uppfyller något av kriterierna för skyddsvärda träd.
Naturvärdena i inventeringsområdet är främst knutna till den stora sammanhängande arealen äldre skog utan
tydlig prägel av kalhyggesbruk och som här ofta domineras av en äldre generation tall. Många delar har fin åldersblandad struktur med inslag av riktigt gamla träd - ofta med karaktär av att ha vuxit upp i en ljusare, ibland
tydligt betespåverkad skog. Några tallar borrades och bedömdes vara minst 130 år gamla, möjligen betydligt
mer. Även bestånd med karaktär av produktionsskog förekommer; dels i form av täta granskogsbestånd i sluttningar i sydväst och dels i form av täta ungskogar under skärm av tall och lövträd i norr. Förutom grova tallar,
finns även en del grova granar, medelgrov ek och grovbarkiga björkar. Här bör också nämnas några värdefulla
sumpstråk där träden är klenare, men ofta minst lika gamla som i omgivande grövre bestånd. Bitvis är tillgången på död ved mycket god, både i form av torrakor och lågor och dessa förekommer i de flesta grovleksklasser.
Den sammanhängande äldre skogen har ett högt naturvärde i sig och flera av de avgränsade naturvärdesobjekten har ett påtagligt bevarandevärde och bör bevaras i möjligaste mån.
Naturvärdesbedömning
Det finns flera delområden av visst naturvärde och några relativt stora delområden av påtagligt naturvärde,
vilka är koncentrerade till de centrala och östra delarna. Totalt har 13 naturvärdesobjekt avgränsats, varav fem
har bedömts uppnå klass 3 – påtagligt naturvärde och resterande åtta objekt har klassats med klass 4 – visst
naturvärde. Klassningen sker i fyra klasser av förhöjt naturvärde där klass 1 är högsta naturvärde.
Det bör dock påpekas att den helhet av sammanhängande äldre skog som Stadsskogen utgör, i sig är ett högt
naturvärde.

Naturvärden i området
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1. Anlagda dammar
Anlagda dammar, konstgjorda men fina vattenmiljöer. Stränderna präglas av makadam på geotextil. Flera arter
av trollslända påträffades samt småfisk i norra dammen.
Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
2. Blandskog med äldre tall
Cirka 80- till 100-årig gles tallskog med inslag av medelålders björk och ek. Några tallar bedöms som gamla
(väl över 120 år). Visst inslag av grov död ved. En yngre grangeneration är på väg upp och har ställvis börjat
förmörka skogen, där fältskiktet dock ännu är av blåbärstyp. Klippfrullania (Ö) påträffades på ek och svart
spiklav (Ö) på en talltorraka.
Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
3. Barrblandskog med äldre tall
Luckig variationsrik barrblandskog som domineras av tall. Inslag av grova tallar. Relativt friska enar finns
spridda i beståndet, vilket indikerar en beteshistorik och att någon form av gallringsbruk sedan skett. Fin
friluftskog. Inslag av död ved. Påträffade arter: större hackspett (N) och grå tagellav (Ö).
4. Luckig gammal betesskog
Ljusluckig olikåldrig blandskog med tall, gran, ek och björk. Enar påminner om beteshistorik. Fältskikt av
ljung, blåbär och örnbräken. Variationsrikt bestånd med grova höga tallar, gamla kjolgranar, senvuxna ekar,
stenbrott och små sumpskogspartier. Gott om krusulota (Ö) och långflikmossa (S).
Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
5. Sumpskogsstråk
Ett längre stråk med sumpskog. Värden knutna till senvuxna träd, viss ljusöppenhet och fuktigt lokalklimat.
Påträffade naturvårdsarter: stor revmossa (S), blodlav (Ö), gammelgranlav (S).
Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.

3. Barrblandskog med äldre tall

5. Sumpskogsstråk

6. Lövrik granskog
Grandominerad blandskog på frisk till fuktig mark med blåbär och mossor. Fuktigt lokalklimat och vissa
inslag av grov död ved.
Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
7. Barrblandskog med äldre tall
Skog med karaktär av luckig äldre bondskog med tall, gran, ek, björk och asp. Grova träd förekommer. God
tillgång på grov död ved; gott om grova lågor. Påträffade arter: långfliksmossa (S), kranshakmossa (Ö), vågig
sidenmossa (Ö), rostfläck (S), tallört (Ö), klockpyrola (Ö), stekelbock (Ö).
Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
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8. Sumpskog
Fin sumpskog med al, björk och gran. Påträffade arter: blodlav (Ö), rävticka (S), långfliksmossa (S).
Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
9. Barrblandskog med äldre tall
Blandskog av typen ”äldre bondskog”. Gran dominerar, inslag av grova tallar. God tillgång på grov död ved.
Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
10. Klipphed med ljung
Klipphedsparti med ljung i kraftledningsgata. Inslag av fukthed. Ljusöppen med potentiella värden för t.ex.
hasselsnok. Röjd och bränd.
Naturvärdesklass 4, visst naturvärde.
11. Barrblandskog med äldre tall
Ljusluckig barrblandskog med äldre tall och gran. Inslag av ek. Tillgång på död ved. Små sumpskogspartier
förekommer. Påträffade arter: gammelgranlav (S), långfliksmossa (S), stekelbock (Ö). Naturvärdesklass 3,
påtagligt naturvärde.
12. Bergbrant med blandskog
Bergbrant med medelgrov blandskog och inslag av gammal tall. Ek, björk, gran och tall dominerar. God
tillgång på död ved, även grov död ved. Lodytor. Påträffade arter: gammelgranlav (S), krusulota (S), långflikmossa (S), större hackspett (N).
Naturvärdesklass 3, påtagligt naturvärde.
13. Sumpskog
Liten sumpskog med klen blandskog. Fältskiktet består av björnmossa och högstarr. Äldre körskador.
Värdeelement
Flertalet strukturer och träd har pekats ut som värdeelement. Dessa strukturer har särskilt stor betydelse för
naturvärdena i området. Exempel på utpekade värdeelement är gamla och grova träd som har en nyckelroll för
många andra arter, grova lågor och stenbrott.

Värdeelement i området
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De två genomgående naturstråken som ingår i etapp 4 och 5 kallas Naturdalen och Kulturdalen. Naturdalen
omvandlas från barrskog till lövskogsdal med omhändertagande av dagvatten.
Fältskiktet bevaras i så många partier som möjligt. Vattendragen utvecklas med bibehållen naturlig karaktär
och används för omhändertagande av dagvatten. Kulturdalens barrskogsvegetation i södra delen, där den växer
på det gamla stenbrottet, kommer att sparas eller omvandlas till fukttålig lövskog där dagvattnet höjder de
befintliga vattennivåerna. Medan den i norr består mest av yngre tall- och lövskog som behöver gallras fram i
samklang med skapandet av dagvattenstråk, cykelväg och lekplatsmiljö. Kulturdalen behöver dessutom få en
tillgänglig entré från Stadsskogens torg.
Stigsystem i området utformas med utgångspunkt från befintliga system. Platser för lek, rekreation, meditation, utblickar mm väljs omsorgsfullt vid värdefulla platser i området. Där det är lämpligt att plantera buskar
ska nya planteringsytor ska anpassas till befintliga karakteristiska arter inom stadsskogen såsom hassel, måbär,
hagtorn. Men går det att spara befintligt buskskikt och fältskikt är detta att föredra ur alla aspekter. Fristående
träd kan bestå av ek, tall, björk, rönn, hagtorn eller asp.
Mellan bostadskvarteren ska sparade grönytor för vistelse och rörelse vara del av det gemensamma uterummet
som binder samman grönstrukturen i stadsdelen.
Naturvårdsarter
Naturvårdsarter eller naturvårdsintressanta arter är arter som anses särskilt intressanta eller viktiga i naturvårdsarbetet, se faktaruta. Under fältinventeringarna noterades följande naturvårdsarter: kungsfågel (VU),
hussvala (VU), större hackspett (N), stenknäck (Ö), gammelgranlav (S), blodlav (Ö), stor revmossa (S),
kranshakmossa (Ö), rostfläck (S), långfliksmossa (S), grå tagellav (Ö), klippfrullania (Ö), krusulota (Ö), svart
spiklav (Ö), rävticka (S), kranshakmossa (Ö), rostfläck (S), vågig sidenmossa (S), tallört (Ö) och stekelbock
(Ö).

Naturvårdsarter i området
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Nyckelarter
Hackspettar är viktiga nyckelarter för andra fåglar och djur genom sitt uthackande av bohål i träd.
Våra vanligaste trädarter räknas också till nyckelarterna för att varje trädart hyser många andra specifika arter,
däribland många rödlistade.
Skyddade arter
På artportalen finns fynd av rödlistade arter från inventeringsområdet. Följande rapporterade arter bedöms
kunna nyttja området på något sätt; mindre hackspett (NT), spillkråka (NT), gröngöling (NT), nötkråka
(NT) och duvhök (NT).
Rödlistade arter
Hussvala (VU)
Flera hussvalor observerades i norra delen vid dammarna. De häckade på husen på andra sidan gatan. Hussvalorna är inte egentligen knutna till skogen, men bedöms nyttja dammområdet för födosök.

Groddjursinventering, röd markering=åkergroda,
grön markering- vanlig groda, gul markering= mindre vattensalamander

Groddjursinventering
En groddjursinventering har gjorts av Melica 2020-06-10 där vanlig groda, åkergroda och vattensalamandrar
inventerades. Andra arter av groddjur noterades också när de påträffades.
Fältinventeringarna genomfördes den 6 april och 15 april dagtid, samt 23 maj på kvällen/natten. Under inventeringarna besöktes de platser som i förväg bedömdes som potentiella grodmiljöer, vilket för Stadsskogen etapp
4 & 5, innebar dagvattensystemet i nordväst.
I inventeringsområdet noterades under inventeringarna vanlig groda, åkergroda och mindre vattensalamander.
Alla fynd gjordes i dagvattendammsystemet i nordvästra delen av inventeringsområdet. Vanlig groda noterades
i stort antal, både som vuxna lekande individer och romsamlingar. Utöver det hördes åkergroda inom inventeringsområdet och strax norr om. Två vuxna individer av mindre vattensalamander noterades på östsidan i en av
dammarna.
Av de grodor som hittades under inventeringarna är åkergrodan den som enligt lagen kräver störst hänsyn. Två
signalkräftor hittades också i dagvattendammarna, sannolikt som resultat av utplantering.
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Artskyddsinventering
En artskyddsutredning har gjorts av Melica 2020-12-14 för att utreda hur skyddade arter påverkas av föreslagen exploatering.
Alla vilda fåglar är i princip skyddade enligt artskyddsförordningen, men vissa arter anges som prioriterade i
skyddsarbetet enligt artskyddsförordningens praxis. Ingen av de observerade fågelarterna ingår i de prioriterade
kategorierna. Groddjuren är skyddade enligt 6 §, och utöver det är några arter, bl.a. åkergroda skyddade enligt
4§. Nedan följer en kort utredning av varje art som är aktuell i planarbetet.
Åkergroda
Åkergrodan är skyddad enligt 4 och 6 §§ artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att 1.
avsiktligt fånga eller döda djur, 2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder, 3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och 4. skada eller förstöra
djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Förbudet i 4 § gäller alla levnadsstadier och innebär förbud
mot att exploatera lek- och viloplatser oavsett om djuren för tillfället är där eller inte. Detta gäller såvida man
inte genom s.k. skyddsåtgärder kan säkerställa en lika stor fortsatt reproduktion och vinteröverlevnad.
Åkergrodans lekmiljöer påverkas ej direkt av planerad exploatering, men dess viloplatser/övervintringsområden
kan påverkas negativt och därmed utlöses förbudet i artskyddsförordningen. Om de befintliga dagvattendammarna och lekmiljöerna belastas med större mängd dagvatten, innebär detta ett ökat flöde och potentiellt
högre halter av föroreningar. Groddjur är känsliga för höga flöden och föroreningar. En negativ påverkan
på lekmiljöer/fortplantningsmiljöer utlöser också förbudet i artskyddsförordningen. Arten övervintrar t.ex. i
fuktiga skrymslen i skog eller på botten av vattendrag eller dammar. Åkergrodan kan leva i både barrskog och
bland- eller lövskog, medan vanlig groda gärna undviker rena barrskogar då den är känsligare för sura miljöer.
Man kan inte med säkerhet säga var populationen har sina viloplatser, därmed får man anta att åkergrodorna
vilar och födosöker i lämpliga skogsområden runt lekmiljön.
Fortplantnings- och viloplatserna får inte påverkas av mänsklig aktivitet på ett sådant sätt att platserna förlorar
sin kontinuerliga ekologiska funktion för arten. Åkergrodan kan sannolikt hitta nya miljöer för övervintring
om de befintliga viloplatserna förstörs, under förutsättning att det finns fuktig skog på rimligt avstånd utan
barriärer. Populationen kommer dock att påverkas negativt om landskapet runt dammarna förändras. Om
lämplig födosöksareal minskar, så kommer populationen att minska (Nilson 2020). Åkergrodan födosöker i
skog. Födosöksområden är ej skyddade enligt artskyddsförordningen, men åkergrodan behöver de ändå för sin
överlevnad.
Potentiell skyddsåtgärd
Det är svårt att utföra skyddsåtgärder för åkergrodans viloplatser när man inte med säkerhet vet var de har sina
viloplatser. Men en potentiell skyddsåtgärd skulle kunna vara att skapa fler fuktiga skrymslen i skogen som
blir kvar. Detta skulle man kunna göra genom att lägga ut murken ved och stenhögar i skogen. Detta är dock
ingen beprövad metod.
Vanlig groda och mindre vattensalamander
Båda arterna är skyddade enligt 6 §, vilket innebär att man inte får döda, skada eller fånga individer. Man får
inte heller ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. Förbudet i 6 § innebär att man inte får påverka eller
skada groddjurens lekområden under lek- och yngeluppväxtperioden, eftersom de då befinner sig där. Både
avsiktligt och oavsiktligt skadande är förbjudet enligt 6 §.
Groddjurens lekmiljö kommer ej att exploateras, men skulle kunna påverkas negativt av högre vattenflöde
och ökade halter av föroreningar. För att förbudet i artskyddsförordningen ej ska lösas ut får inte lekmiljön
påverkas negativt under lek- och yngeluppväxtperioden, Det innebär att ingen påverkan får ske under perioden
mars – juli.
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Kungsfågel
Kungsfågel hördes vid några tillfällen under fältbesöket som genomfördes i samband med naturvärdesinventeringen (Melica 2019-09-30). Kungsfågeln var rödlistad inom kategorin VU i rödlistan från 2015. I den senaste
rödlistan som kom ut tidigare i år, bedöms arten vara livkraftig (LC), alltså ej längre rödlistad. När den var
rödlistad bedömdes den dock ofta som ganska okänslig för exploatering.
Större hackspett
Större hackspett är den vanligaste av våra hackspettar och är inte hotad. Däremot är den en nyckelart genom
sitt uthackande av hål i trädstammar. Nyckelarter bär upp artsamhällen genom att skapa förutsättningar för
många andra arter. Nyckelarter är inte juridiskt skyddade, men de är ekologiskt viktiga.

Vatten

Etapp 4 sträcker sig mellan Naturdalen i väster och Kulturdalen i öster och den planerade bebyggelsen ligger
på en höjdrygg medan dagvattenhanteringen är tänkt att ske i lågpunkterna. I områdets dalar samlas avrinnande vatten i fuktstråk där grundvattennivån sannolikt står relativt högt.
Nordost om planområdet finns Kavlåsbäcken vilken mynnar ut i sjön Mjörn nordväst om planområdet.

Lek och rekreation/Friytor

Planområdet tillsammans med övriga Stadsskogen utgör idag ett större rekreationsområde. I området finns
flera kulturhistoriska spår bland annat stenbrott, torplämningar och gränsmarkeringar. Området är genomkorsat av flertalet stigar och nyttjas även flitigt i friluftsändamål av boende och skolor i närområdet. Till exempel
har friluftsfrämjandet sin klubbstuga i Stadsskogen.
För att behålla de rekreationsvärden som idag finns i området planeras bebyggelsen på höjdryggen och dalarna
väster och öster om bebyggelsen lämnas för rekreation. För att behålla visionen om ”stad i skog” är det viktigt
att skogen får ta plats och integreras med bebyggelsen. Därför sparas även ett grönt skogsstråk i väst-östlig
riktning. I det gröna skogsstråket planeras även en gång- och cykelkoppling som möjliggör passage för gående
och cyklister.
Lekplats finns väster om planområdet i skogsdungen mellan Grankullegatan och Skogskullegatan.
Bollplan finns vid Stadsskogsskolan, norr om planområdet. I Kulturdalen öster om etapp 4 finns utrymme att
anordna tex. lekplats. Området för lekplatsen regleras som PARK i plankartan med utformningsbestämmelsen
lek-lekplats.
Friytor för lek och utevistelse ska finnas för både befintliga och tillkommande bostäder. Om det inte finns
tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering ska man, enligt PBL 8:9, i första hand ordna
friyta.

Fornlämningar och kulturminnen

Arkeologisk utredning och arkeologisk utredning steg 1 har gjorts 2005 respektive 2020. Stenbrott (övrig
kulturhistorisk lämning), finns i dalarna öster och väster om bebyggelsen. Delar av stenbrotten kommer att
behöva rensas upp. Informationsskylt om stenbrottet och platsens historia kan sättas upp vid de delar som blir
kvar.
I början av 1800-talet kom ett utmarksområde sydväst om Alingsås stad att användas av stadens borgerskap.
Med anledning av detta kom området därefter att benämnas för Stadsskogen. Senare under 1800-talet och
fram till första halvan av 1900-talet nyttjades delar av Stadsskogen som stenbrott.
Om man vid grävning eller annat arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).
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Geoteknik och radon

En geoteknisk utredning har utförts av Cowi 2020-02-28, rev. A 2021-03-17.
Topografiska förhållanden
Området är kuperat med berg i dagen inom hela området. Markytans nivå varierar, enligt erhållen grundkarta,
mellan ca +95 och +120. Generellt följer höjdryggarna och mellanliggande svackor riktning från nordost till
sydväst.
Längs med den östra sidan av området finns det mycket branta slänter med berg i dagen. Utmed den västra
sidan avgränsas området av befintlig bebyggelse.
Geotekniska förhållanden
Det aktuella området består, enligt SGU:s jordartskarta, av berg, dock förekommer sandig morän, torv och
lera i området. Områden med lera, torv och större mäktigheter av morän sammanfaller med lågpunkterna.
Jorddjupet inom området varierar enligt SGU:s jorddjupskarta mellan 0 och 5 m.
Utförda undersökningar i området bekräftar jordarts-och jorddjupskartan. Vid platsbesök konstaterades berg
i dagen på flera ställen. Tidigare och nu utförda undersökningar i området har stoppat på djup mellan ca
0,2 och 5 m. Jordlagerföljden utgörs av mulljord som underlagras av friktionsjord. Höjdpartierna domineras
av berg i dagen eller små mäktigheter av friktionsjord som vilar på berg. I lågpunkter har torv eller lera som
underlagras av friktionsjord påträffats.
Stabilitet
Då jordmäktigheterna inom området är små bedöms lokalstabiliteten för befintliga förhållande och planerad
bebyggelse vara tillfredställande, med förutsättning att torvmäktigheter schaktas bort i samband med
grundläggning. Vid tyngre byggnader förutsätts att grundläggning sker på packad fyllning efter det att
bergytan schaktats fram alternativt på plintar. Pågående arbete med exploateringsförslag för etapp 5 bedöms
inte begränsas av de geotekniska förhållandena. Stabiliteten gällande bergslänter har beskrivits i ett PM för
bergteknik (Cowi 2020-02-28).
Sättningar
Den organiska jorden i form av mulljord och torv är sättningskänslig och förutsätts schaktas bort i samband
med grundläggning av byggnaderna. Sättningarnas storlek, vid måttliga laster, för övriga områden förutsätts
bli små och ske relativt snabbt.
Grundläggning
Grundläggningsförutsättningarna inom området är goda för bebyggelse. För byggnader upp till 2 våningar
bedöms grundläggning kunna utföras med platta på mark. För byggnader över 2 våningar (och upp till 5)
bedöms grundläggning kunna utföras på packad fyllning efter det att bergytan schaktats fram alternativt på
plintar.
Innan grundläggning sker ska det säkerställas att all organisk jord har schaktats bort samt att grundläggning
av byggnad och ledningar sker på frostfritt djup.
Bergschakt kan ställvis erfordras beroende på grundläggningsnivå.
Ett PM för bergteknik har utförts av Cowi 2020-02-28. Fältundersökningen har innefattat en bergteknisk
kartering med avseende på risker för ras och blockutfall.
Berggrund, rasbranter och stenbrott
Berggrunden i planområdet växlar i karaktär, men består huvudsakligen av granitisk gnejs.
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Den domineras av mineral så som fältspat och kvarts, och i många fall även biotit, och varierar från att vara
finkornig till medelkornig, och ställvis även grovkornig till pegmatitisk. Berget skiftar från att kraftigt folierat
till i stort sett massformigt. Området är till största del täckt av ett tunt jordtäcke och hällar kommer fram i
dagen ur mosslandskapet på enstaka ställen. Inom planområdet förekommer flertalet mindre stenbrott av äldre
karaktär. Högar av spillmaterial ligger upplagda runt gruvschakten som finns kvar efter brotten.
Flertalet branta slänter förekommer inom planområdet vilka generellt följer den allmänna
foliationsrikntningnen. Slänterna är branta, på gränsen till vertikala, och mellan 2 – 5 m höga och stryker i
sydväst-nordöstlig riktning. I många fall har det redan förekommit ras i branterna och nedrasade block ligger
nedanför slänterna. Uppskattade riskområden med rasbranter och brant lutande bergslänter har markerats med
magenta efter okulär besiktning i området.
Risk för mindre ras
Stenbrotten som förekommer inom planområdet kan utgöra problem i form av risk för mindre ras och
ökad skaderisk (benbrott eller drunkning) både i bygg och permanentskede. Inom området finns ett flertal
långsträckta, närmast vertikala hällar/slänter som generellt stryker sydväst-nordöstligt och stupar mot SÖ.
De varierar i höjd från ett par meter upp till 5 meter. Flera av dessa slänter uppvisar tecken på tidigare ras,
och riskerar att rasa ytterligare vid yttre påverkan från vibrationer (ex. från sprängning). I befintligt skick är
sannolikheten att dessa rasar ytterligare att betrakta som låg.
Rekommendationer
Planområdet kan bebyggas på ett säkert sätt enligt plan. För att detta ska kunna ske ska följande åtgärder
vidtas:
Stenbrotten i området ska städas upp så att hål och förekommande högar med överbliven sten synliggörs eller
tas bort. De kvarvarande schakten ska undersökas med avseende på stabilitet om byggnader och vibrationsalstrande arbeten ska ske inom 15 meter från dessa. I de fall högar och schaktgropar är skyddade av naturvärdeseller kulturmiljöskäl stängslas förekommande områden in.
Bergssakkunnig ska i detalj undersöka markerade riskområden/rasbranter i om bebyggelse planeras inom 20
meter från dessa (både ovan och nedan slänt), alternativt kan dessa schaktas av/skrotas för att möjliggöra för
bergsakkunnig att besikta nyblottat berg innan fortsatta arbeten.
Radon
Radon är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon finns i marken i stora delar av Sverige
och kan tränga in i byggnader genom otätheter i grunden eller källaren.
Bostadsbyggnad/Skola/Förskola/Kontorsbyggnad inom lågriskområde kan normalt utföras utan särskilda
skyddsåtgärder utan att högsta tillåtna radonhalt kommer att överskridas i byggnaden. Bostadsbyggnad/Skola/
Förskola/Kontorsbyggnad inom normalriskområde ska dock normalt utföras med radonskyddande konstruktion, alternativt ska motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas
i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och att vidta tillräckliga
skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.
Enligt en översiktlig inventering utgör marken låg- och normalriskområde vad avser radon. I den geotekniska
utredningen utförd av Cowi 2020-02-28, rev. A 2021-03-17 står det följande: SGU har i samband med flyggeofysiska undersökningar uppmätt gammastrålning från uran på 12–25 Bq/kg (1–2 ppm uran). Intervallet,
som endast översiktligt beskriver strålningssituationen, indikerar förhållandevis låga halter av uran.
Däremot, strax norr om planområdet och inom samma bergart som i planområdet, finns ett område med
gammastrålning upp till 62 Bq/kg (5 ppm uran) vilket kan klassas som förhållandevis höga halter. Inom
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planområdet finns mycket våtmarker, vilket skärmar strålningen från uran, varför det vore fördelaktigt att
mäta uranhalter med handhållen gammaspektrometer eller motsvarande inom planområdet för att säkerställa
att det inte förekommer höga uranhalter i området.
I den geotekniska utredningen rekommenderas det också att en radonundersökning ska utföras för att säkerställa att planerad bebyggelse kan genomföras med avseende på strålningsrisker. Alternativt uppförs byggnader
radonsäkra.

Förorenad mark

Historisk utredning av tidigare verksamheter i området har inte gett indikation på att föroreningar finns.
Miljöteknisk markundersökning har inte utförts. Om föroreningar påträffas ska, enligt Miljöbalken, Miljöskyddsnämnden underrättas om den påträffade föroreningen. Innan avhjälpandeåtgärder vidtas ska åtgärderna
anmälas till Miljöskydds-nämnden i god tid innan planerad åtgärd.

5. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för vatten och avlopp.

Dagvatten och skyfall
Dagvatten
Alingsås kommun har en dagvattenstrategi antagen av kommunfullmäktige 2020-09-02. Dagvattenstrategin
utgör ett gemensamt styrande dokument för dagvattenhantering i Alingsås kommun. Strategin riktar sig till
politiker, tjänstemän, fastighetsägare, exploatörer med flera och ska skapa förutsättningar för en långsiktigt
fungerande dagvattenhantering.
Dagvattenstrategin innebär i korthet att dagvatten hanteras i öppna, gröna system såsom dammar, diken,
infiltration i grönstråk/planteringar. Öppna, gröna anläggningar bidrar till lägre flödestoppar, möjlighet
att upprätthålla grundvattennivån och till rening. De öppna systemen har generellt sett högre kapacitet än
nedgrävda ledningar vilket skapar mer robusta system vid skyfall. Förändringen ger synergieffekter i form av
estetiska och hälsofrämjande livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, renare vattendrag och sjöar m.m.
En dagvattenutredning för området har gjorts av Sweco 2021.
Geotekniska och hydrologiska förhållanden
Höjdryggarna och de mellanliggande dalarna löper i nordöstlig –sydvästlig riktning. Etapp 4 (planförslaget)
sträcker sig mellan Naturdalen i väster och Kulturdalen i öster och den planerade bebyggelsen ligger på en
höjdrygg. I områdets dalar samlas avrinnande vatten där grundvattennivån sannolikt står relativt högt. Sett till
marktäcke så består etapp 4 till största del av skogsmark med blandskog.
Befintlig dagvattenavledning
Den huvudsakliga recipienten för utredningsområdets avrinnande vatten är Mjörn. En liten del av dagvattnet
från Mellersta Stadsskogsgatan avrinner mot Kavlåsbäcken, med utlopp i Säveåns mynning mot Mjörn.
I dagsläget avleds dagvatten från utredningsområdet huvudsakligen via två rinnvägar, den västra i Naturdalen
och den östra i Kulturdalen.
Det västra systemet består inom utredningsområdet av mindre meandrerande diken och bäckar som samlar
vatten från höjdryggen mellan dalarna. Från dammarna uppströms Stadsskogsgatan avleds dagvattnet under
vägen och vidare i öppna och slutna system innan det når Mjörn.
STADSSKOGEN ETAPP 4
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Det östra systemet samlar upp mindre rinnvägar som till slut mynnar i en större rinnväg med utlopp under
Stadsskogsgatan (2 x 400 mm ledningar). Dagvattnet avleds vidare mot det västra stråket i dagvattenledningar
som ligger som underjordiska ledningar på Stadsskogsgatan.
Dagvattnet från passagen där Mellersta Stadsskogsgatan planeras avrinner lokalt mot områdets lågpunkter i
dalarna.

Befintlig dagvattenavrinning innan exploatering. Naturdalen väster om etapp 4 och Kulturdalen öster om etapp 4.
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Systemförslag dagvattenhantering
Etapp 4 består i huvudsak av två avrinnningsområden, då dagvatten från etapp 4 kommer att rinna av från
höjdryggen ner mot Naturdalen i väster (delområde 4A) och Kulturdalen i öster (delområde 4B). Delar av
etapp 5 avvattnas till Kulturdalen, med samma avrinningsstråk som delområde 4B. Trollskogsgatan utgör ett
eget delavrinningsområde (4C), likaså Mellersta Stadsskogsgatan som är indelad i tre delavrinningsområden
(4D, 4E och 4F). Delområdena har tagits fram utifrån befintliga höjder inom utredningsområdet.

Principiell skiss över föreslaget dagvattensystem för planområdet- etapp 4 och del av framtida etapp 5.
Skissen är inte skalenlig utifrån anläggningarnas faktiska ytbehov utan illustrerar endast systemet.

Erforderligt fördröjningsbehov
Erforderligt fördröjningsbehov har beräknats för varje delområde. Observera att beräkning av erforderlig
fördröjningsvolym för delområde 4A frångår det generella fördröjningskravet enligt Alingsås riktlinjer för
dagvatten. Fördröjningsvolymen beräknas för ett strypt utflöde motsvarande avrinning från befintlig exploatering vid ett 20-årsregn. Detta görs med anledning av förekomst av åkergroda i befintlig dagvattendamm
nedströms.

Avrinning västerut från etapp 4 (delområde 4A)
På grund av områdets förutsättningar föreslås fördröjningsvolymen enligt kravet om 12 mm per hårdgjord area
hanteras på allmän platsmark, det vill säga i dalarna. Detta är ett avsteg från Alingsås kommuns riktlinjer för
dagvatten, där fördröjning även krävs på kvartersmark. I detta området anses förutsättningarna i de planerade
bebyggda områdena vara svåra, på grund av höjdförhållanden och geologi.
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Våtmark
Lågpunkten väster om bebyggelsen föreslås utformas som en våtmark. För att bidra till en hållbar avledning
av dagvatten rekommenderas det att avledningen från kvarterens hårdgjorda ytor (exempelvis takvatten) i så
stor grad som möjligt avleds ytligt västerut mot lågstråket i Naturdalen. Avleds dagvattnet från kvartersmark
i ledning är det lämpligt att anlägga en samlingsbrunn väster om byggnadskroppen dit drän- och dagvatten
samlas och ytligt avleds vidare till föreslagen anläggning i Naturdalen. Från våtmarken avleds dagvattnet till
befintliga dagvattendammar vid Stadsskogsgatan. Föreslagen våtmark bedöms vara bästa tillgängliga teknik
för rening av dagvatten avseende på näringsämnen, och bedöms även kunna ge en minskning av halter och
mängder lösta (och ekotoxiska) föroreningar.
Våtmarken föreslås utformas som en grund anläggning, utan någon permanent vattenvolym.
Lågpunkten behöver viss omarbetning, men förslaget är att platsens naturliga gestaltning i så stor grad som
möjligt bevaras, sett till former, vegetation och lutningar.
För att uppnå erforderlig volym föreslås våtmarken vallas upp, ej schaktas ur, där behovet finns. Detta för att
bevara karaktären på dalen och lågpunkten.
Oljespill eller andra olyckshändelser bedöms mycket osannolikt, då dagvattnet endast härstammar från
flerfamiljshus- och småhusbebyggelse. Det bedöms ej krävas avstängningsventil på våtmarkens utlopp, men en
oljeskärm kan anläggas vid utloppet för att förhindra olja att rinna vidare från anläggningen.
Erforderlig fördröjningsvolym (12 mm per red.ha): 160 m3.
Volymen bedöms rymmas med god marginal och bedöms även kunna göras större vid behov.
Avrinning österut från etapp 4 samt delar av etapp 5 (delområde 4B och 5B)
Till Kulturdalen rinner idag naturmarksvatten från östra delar av blivande etapp 4 samt västra delar av etapp
5. Dagvattnet avrinner idag i två lågstråk som möts i höjd med den planerade gång- och cykelstråket och
mynnar till dagvattenledningar i Stadsskogsgatan.
Dagvattnet från kvartersmark föreslås avledas till befintliga lågstråk. Avledningen från tomtmark till dagvattenstråk föreslås ske på samma sätt som för kvarteren på västra sidan om Trollskogsgatan (delområde 4A).
Stråken ligger mer eller mindre alltid i sänkor i terrängen och bedöms ha god potential för en mindre breddning och omarbetning. Bäckarnas utformning är meandrerande och naturliga, vilket föreslås bevaras i så stor
utsträckning som möjligt. Stråken föreslås centreras mot lågpunkternas mitt, detta för att skapa tydliga rinnvägar. Genom att skapa uppdämningar med jämna mellanrum skapas volymer som långsamt fördröjer vattnet på
sin väg ner mot Stadsskogsgatan, se bild nedan.
Stråken/dikena bör utformas med liknande material och växter som finns på platsen idag. Massor från byggarbetena kan användas, såsom stora stenar och jord. Dikena rekommenderas ej tätas i botten, utan bottentätning
kan det ske en utväxling av grundvatten och dagvatten (likt idag).

Principiell skiss över utformning av lågstråk med dämmen för
att skapa yttligare fördröjning och rening av dagvatten.

Oljespill eller andra olyckshändelser bedöms mycket osannolikt, då dagvattnet endast härstammar från flerfamiljshus- och småhusbebyggelse. Det bedöms ej krävas avstängningsventil vid stråkets utlopp.
Erforderlig fördröjningsvolym (12 mm per red.ha): 270 m3.

30

Sida 153 av 217

DETALJPLAN

Avrinning norrut på Trollskogsgatan (delområde 4C)
Trafikdagvatten från Trollskogsgatan bedöms vara mer förorenat än dagvatten från kvartersmark. Dagvattnet
kommer därför avledas i smalt underjordiskt makadamstråk som lämpligtvis ligger i flexzonen mellan
körbanan och gång- och cykelbana till separat reningsanläggning och vidare till dagvattenledningar i Stadsskogsgatan.
Makadamstråket kan alternativt läggas under planerad gång- och cykelbana. Motsvarande volym som för
originalutformningen finnas.
Under makadamstråket ligger en dagvattenledning som dränerar och avleder dagvattnet vidare mot anslutningspunkt i norra delen av Trollskogsgatan. Dagvattnet leds härifrån vidare till dagvattensystemet i Stadsskogsgatan som har sitt utlopp i Mjörn. Ytterligare rening förväntas i nedströmsliggande system där dagvattnet
passerar genom sträckor med öppna diken och stråk.
Det bör finnas möjlighet att vid behov stänga utloppet från Trollskogsgatan innan det når det öppna dagvattenstråket norr om Stadsskogsgatan. Förslagsvis illustreras vilken brunn man ska plugga (vid olycka och t.ex
oljespill på Trollskogsgatan) i driftinstruktionen.
Erforderlig fördröjningsvolym (12 mm per red.ha): 50 m3

Exempel på utformning av makadamstråk I gatumiljö (Sweco, 2019).
ollskogsgatans förlängning

Avrinning från Mellersta Stadsskogsgatan (delområde 4D, 4E och 4F)
Avrinning från Mellersta Stadsskogsgatan föreslås ske genom makadamstråk längs med gatan. Höjdsättning av
gata behöver medge avrinning till makadamstråken.
Stråken behöver mynna ut i lågstråken mellan höjdryggarna, vilket medför att gatan delas in i tre delområden.
Dagvatten från delområde 4D avleds norrut mot den föreslagna dagvattendammen i Naturdalen, dagvatten
från delområde 4E till det tröga dikessystemet och dagvatten från delområde 4F avleds till anslutningspunkt i
Rubingatan.
Utlopp från lågpunkter till befintliga rinnvägar mot norr bör kunna pluggas vid olyckshändelser, så som
oljespill eller annat.
Erforderlig fördröjningsvolym (12 mm per red.ha): 25 m3 (4D), 35 m3 (4E) och 60 m3 (4F)
Naturmarksavrinning
För naturmarksavrinning föreslås att avrinningen, på samma sätt som i nuläget, leds ner i dalarna för infiltration eller vidare avledning vid behov. Naturmarksavrinningen kommer späda ut dagvattnet från bebyggda
delar inom etapp 4 och 5, och avleds mot samma stråk i Natur- och Kulturdalen.
STADSSKOGEN ETAPP 4
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Skyfall
En skyfallskartering för ett klimatanpassat 100-årsregn har gjorts av Sweco, 2021 i syfte att beskriva hur Stadsskogen och omkringliggande bebyggelse påverkas av ett skyfall i dag med nuvarande markanvändning samt
efter utbyggnad av etapp 4 (planförslaget) och en kommande etapp 5, öster om etapp 4. I skyfallsmodellen
inkluderas topografi, markens råhet och infiltration. Ledningsnät inkluderas inte. Däremot har ett avdrag
motsvarande det dagvattenförande systemets kapacitet gjorts från nederbördsvolymen som belastar modellen.

Skyfallskartering- befintlig markanvändning. Placering av planerade gator och kvarter i etapp 4 och 5 är med
för orienterings skull.
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Framtidsscenario etapp 4 och 5
I figuren nedan illustreras identifierade skyfallsstråk med beräknade vattendjup för ett framtidsscenario (etapp
4 och 5). Inom etapp 4 avleds två skyfallsstråk, ett i Naturdalen och ett i Kulturdalen. Bebyggelsen inom
etapp 4 bedöms i det stora hela ej riskera att översvämmas som följd av skyfall, eftersom den planeras ligga på
höjdryggarna. Även Trollskogsgatan ligger på höjden och bedöms heller inte påverkas vid skyfall. Dock finns
det risk för översväning i etapp 5.
Mellersta Stadsskogsgatan
Vid Mellersta Stadsskogsgatan passerar skyfallsstråken den planerade gatan i lågpunkterna. För att hantera
de korsande skyfallstråken kommer två trummor byggas under vägen i öster. Trummorna och vägbanken
illustreras nedan. Den exakta placeringen och utformningen av vägbank och trummor kommer att skilja sig
något från illustrationen efter optimering när det fortsatta utredningsarbetet och projekteringen av gator och
VA är färdigställd. Det västra skyfallsstråket har bedömts leda så pass låga flöden att kulvert ej har lagts in i
modellen. Kulvert kommer dock krävas även där.

Trummor under Mellersta Stadsskogsgatan

Skyfallskartering- framtida markanvändning med vägbank och trummor under Mellersta Stadsskogsgatan

STADSSKOGEN ETAPP 4

Sida 156 av 217

33

I dagvattenutredningen, gjord av Sweco 2021 har tre fokusområden dock uppmärksammats vid skyfallsanalysen. Dessa bör uppmärksammas vid fortsatt planläggning eller ändring av befintlig planläggning. Nedan finns
förslag på vidare hantering av fokusområdena.
1.Mindre lågpunkt där vatten kan ansamlas vid skyfall. Här är det viktigt att höjdsätta gång- och cykelbanan
lägre än vägbana och bebyggelse för att undvika översvämning av hus eller väg. Vid markprojektering och
anläggning bör det ses till att lågpunkten punkteras så att vattnet vid skyfall kan rinna vidare. Vid skyfall kan
gång- och cykelbanan komma att avleda vattnet för att skona byggnader och väg.
2. Skyfallsstråket i Kulturdalen passerar nära planerad bebyggelse inom kommande etapp 5. Höjdsättning av
tomter och byggnader är viktigt för att skapa översvämningssäkra boenden.
3. I en kommande etapp 5 finns flera grundare, men stora lågpunkter sett till utbredning. Vid projektering
av mark och byggnader bör marken tillåtas luta ut från byggnaden vilket innebär att lågpunkterna sannolikt
kommer byggas bort. För att inte försämra för nedströmsliggande bebyggelse vid skyfall rekommenderas
lågpunkterna ersättas. Exempelvis kan lågpunkterna utgöras av gatustrukturen inom kommande etapp 5.
Förutom fokusområdena nämnda ovan, uppmärksammas det att gångstråket som planeras korsa etapp 4 och 5
kommer passeras av två skyfallsstråk, ett i Naturdalen och ett i Kulturdalen.
•

Passagen över skyfallsstråket i Naturdalen sker på bro som bedöms ha en nivå som är betydligt högre än
vattendjupet enligt modellen (0,25-0,5 m). Risk för översvämning av passage vid skyfall bedöms som
obefintlig.

•

Skyfallsvattnet som passerar gångvägen i Kulturdalen (mellan etapp 4 och 5), kommer dämma upp på
gångvägens södra sida och sedan avledas över vägen. Planerad kulvert under gångbanan är vid skyfall full
men kommer avleda ett visst flöde tills att lågpunkten söder om gångvägen är tömd. Stråket ska enligt
kommunen grundläggas och anses därför ej utgöra ett pendelstråk för cyklister. Att grusvägen vid skyfall
spolas bort bedöms ej problematiskt. Gångvägen bedöms därmed ej behöva extra förstärkning vid passagen.

Skyfallsanalys framtida markanvändning med vägbank och trummor samt med fokusområden.
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Safirgatan
Safirgatan ligger inom ett område som gränsar till Stadsskogen. Platsen är utsatt för översvämningsrisk.
Sannolikt är översvämningsdjupet överdrivet i förhållande till verkligheten, då modellen inte har ledningar
inlagda på platsen, som kan leda bort vatten. Risken för översvämning på platsen kvarstår ändå eftersom
nederbördsvolymen vida överstiger ledningsnätets kapacitet. Det är därför viktigt att begränsa tillrinningen till
området.
Dagvattenförande ledningsnät från Stadsskogen bör inte ansluta till dagvattensystem som rinner in i eller
genom lågpunkten, utan rekommenderas ledas på Rubingatan mot ravinen norr om Safirgatan.

Översvämningsrisk på Safirgatan.

Åtgärder med gatuhöjder, kantstenar eller motsvarande styrningsåtgärder för ytliga flödesvägar rekommenderas på Rubingatan och vid rondellen i korsningen med Stadsskogsgatan för att hindra vatten att rinn in mot
Safirgatan. Förslagsvis styrs dag- och ytvatten i första hand mot ravinen norr om lågpunkt
Rekommendationer
Sammanfattningsvis kan det konstateras att befintliga dalgångar utgör en naturlig buffert som till viss del
dämpar flöden vid skyfall. Tillsammans med en smart placering av kommande bebyggelse medför detta att
risken för översvämning till följd av skyfall i etapp 4 är låg. Med ett bevarande av dalgångarnas topografi och
växtlighet behövs inga ytterligare åtgärder för skyfallshantering.
Planerad exploatering bedöms ej påverka nedströmsliggande bebyggelse negativt vid skyfall (ett klimatanpassat
100-årsregn). Detta förutsätter dock att följande åtgärder säkerställs:
• Det dagvattenförande systemet i Stadsskogen utformas för att hantera effekterna av ett klimatanpassad
20-årsregn, enligt Svenskt vattens P110.
•

Att styrning av flödesvägar görs på ett sådant sätt att det inte påverkar befintlig bebyggelse nedströms
(öster om Rubingatan), negativt.

•

Att dagvattenförande ledningsnät från Stadsskogen kopplas på befintligt system nedströms lågpunkten
som bland annat täcker Safirgatan.
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När höjdsättningsförslag finns klara för de olika etapperna rekommenderas att höjdsättningen verifieras i
skyfallsmodellen innan detaljprojekteringen färdigställs.
Samordning av hantering av dagvatten och skyfall
Analysen visar också att skyfallstråk, dagvattenstråk och föreslagna anläggningar sammanfaller både i Naturdalen och Kulturdalen.
Planbestämmelser dagvatten och skyfall
Planbestämmelse om att delar av naturmarken ska inrymma dagvattendamm, våtmark och dagvattendike
finns på plankartan.

Brandvattenförsörjning (och släckvatten)

Brandpost finns även vid korsningen Trollskogsgatan och Stadsskogsgatan, ca 60 m från planområdets norra
del.
Vid en eventuell brand i kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett
sådant sätt att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom Kavlåsbäcken och Mjörn. Uppsamlingsdammar, diken och fördröjningsytor är olika lösningar för att samla upp släckvatten. Ett annat alternativ
är att dagvattenledningar förses med en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids.

Avfall

För avfallsfordon krävs rundkörningsmöjlighet eller vändplan med ett vändutrymme om 8 + 8 meter alternativt en vändradie om 9 meter.
Transportvägen ska ha en bredd på 3,5 m bred vid enkelriktad trafik och minst 5,5 m vid mötande trafik.
Transportvägen ska ha en fri höjd på minst 4,7 m. Hämtningsfordonet får ej framföras på gång eller cykelväg,
ej heller på skolgård, förskolegård eller innergård. Hämtningsfordonets angöringsplats/lastzon ska inte vara
skymd av t.ex. backkrön, kurva, växtlighet och bebyggelse (plank m.m.)
Längsta tillåten dragväg för avfallskärl är 25 meter.
Avfallskärl för brännbart hushållsavfall, samt eventuella sorteringskärl ska finnas under tak och med god
tillgänglighet. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets körväg.

El, tele och fiber

Den nya bebyggelsen ansluts till det befintliga elledningsnätet. Två nya transformatorstationer kommer att
behövas. En i den norra delen och en i den sydvästra delen av planområdet. På plankartan regleras områdena
för transformatorstationerna som Tekniska anläggningar.

Värme

Den nya bebyggelsen kan anslutas till det kommunala fjärrvärmenätet.

6. Risker och störningar på platsen
Buller

Miljöbalken och plan- och bygglagen innehåller krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet.
Buller kan få konsekvenser för människors hälsa, därför ska ljudmiljön vägas in i bedömningen.
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En bullerutredning har gjorts av Sweco 2021. Bedömning av bullerpåverkan till planerade och befintlig bebyggelse i Stadsskogen har gjorts utgående från gällande lagar och riktlinjer.
Bedömningsgrunder för nya bostäder: SFS 2015:216
Nedan följer ett utdrag från förordningen:
1 § I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och
flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningen innehåller även bestämmelser när det gäller beräkning av
bullervärden vid bostadsbyggnader. Denna förordning är meddelad med stöd av 9 kap. 12 § miljöbalken.
Bestämmelserna i 3–8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för
människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt 1. vid planläggning, 2. i ärenden
om bygglov, och 3. i ärenden om förhandsbesked.
Buller från spårtrafik och vägar
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad, och 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska
anordnas i anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör
överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 1. minst hälften av bostadsrummen
i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 2. minst
hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl.
22.00 och 06.00 vid fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900)
gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån
dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och
22.00.
Beräkning av bullervärden
8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse
för bullersituationen.
Befintliga bostäder – befintlig väg- och spårtrafik
För bedömning av trafikbuller till befintliga bostadsbyggnader har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning
”Riktvärden för buller från väg och spårtrafik vid befintliga bostäder”, som använts vid för utvärdering av
befintliga bostäder inom utredningen.
För att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder bör enligt infrastrukturpropositionen
1996/97:53, och anknytande dokument från centrala myndigheter i normalfallet följande nivåer underskridas
(frifältsvärden). Se tabell på nästa sida.
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Riktvärden för buller vid befintliga bostäder (frifältsvärden).

När åtgärder behöver övervägas
I tabell nedan visas riktvärden utomhus för att avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver
övervägas (frifältsvärden).
När åtgärder eller andra försiktighetsmått övervägs för att begränsa bullerstörningar ska nyttan av dem vägas
mot kostnaderna. Kraven på försiktighetsmått eller åtgärder får inte vara orimliga att uppfylla (2 kap. 7§
miljöbalken).

Nivåer för att i normalfallet avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått
behöver övervägas (frifältsvärden).

Beräkningsfall
Bullerutredning omfattar en beräkning av befintliga och framtida trafikbullernivåer inom Stadsskogen etapp
4 (planförslaget) samt en beräkning av bullerpåverkan på befintliga byggnader i nära anslutning till det nya
planområdet. De tre beräkningsfall som listas nedan, har utretts.
Nuläget år 2020
Trafikflöden från trafikmätningar som är genomförda fram till år 2020.
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Nollalternativ år 2040
Innefattar nyligen färdigställd exploatering samt detaljplaner i Stadsskogen som vunnit laga kraft men ännu
inte är utbyggda. Scenariot innefattar ingen tillkommande infrastruktur men totalt 9 exploateringsprojekt, se
bild nedan.

Nio tillkommande exploateringsprojekt i nollalternativet
Utbyggnadsalternativet (etapp 4 planförslaget) år 2040
Utöver innehållet i nollalternativet tillkommer ny väginfrastruktur och 200 bostäder.
Resultat
Nyplanerade bostäder, etapp 4
För den studerade exploateringen kan samtliga innehålla riktvärdet för nybyggnation av bostäder. Samtliga
fastigheter kan även anlägga uteplats i anslutning till byggnaden som kan innehålla riktvärdet.
Ljudnivå vid fasad av befintliga hus:
I bilderna nedan kan man utläsa att sju bullerberörda hus på fastigheter Trollskogen 2>1, Hambo 1>1,
Hambon 2>1, Kristallen 4>1, Ädellövskogen 3>1, Ädellövskogen 2>1 och Bergakungen 1>1 (där riktvärdet Leq
55 dB överskrids för utbyggnadsalternativ) beräknas någon ökning av ljudnivå i samband med ombyggnation.
Det måste dock noteras att bostäderna inte beräknas innehålla riktvärden även för nollalternativ, och att
skillnaden mellan beräkningsresultat för utbyggnadsalternativet och nollalternativet är försumbar (1 dB eller
mindre).
För fastigheten Rubinen 1:1 (där riktvärdet Leq 55 dB inte överskrids för både noll- och utbyggnadsalternativ),
beräknas ökning av ekvivalenta ljudnivåer upp till 4 dB och maximala ljudnivåer upp till 6 dB. Detta är på
grund av att trafikmängden ökar från 300 till 810 passager.
Inga åtgärder för befintliga hus föreslås.
Uteplatser vid befintliga hus:
I bilderna nedan kan man utläsa tre bullerberörda uteplatser på fastigheter Hambon 1>1, Hambon 2>1 och
Ädellövskogen 2>1 (där riktvärdet Leq 55 dB eller Lmax 70 dB överskrids för utbyggnadsalternativ) beräknas
någon ökning av ljudnivå i samband med ombyggnation. Det måste dock noteras att uteplatserna inte beräknas innehålla riktvärden även för nollalternativ, och att skillnaden mellan beräkningsresultat för utbyggnadsalternativ och nollalternativ är försumbar (1 dB eller mindre).
Inga åtgärder vid uteplats föreslås.
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Vibrationer

Området ligger ca 450 meter från E20 och ca 430 meter från järnvägen och vibrationer kan uppträda. Utredning av vibrationer bedöms dock inte vara nödvändigt.

Störande verksamheter

Ingen kraftledning eller transformatorstation inom planområdet skulle kunna medföra risk att riktvärdet
överskrids i någon byggnad.

7. Konsekvenser
Miljöbedömning

Kommunen har i en undersökning, enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 5-6 §
(2017:955), studerat om aktuell detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid undersökningen
har miljöbedömningsförordningen särskilt beaktats och kommunen har därmed bedömt att en Strategisk
miljöbedömning inte behövs för aktuellt planområde. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detalj¬planen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas utredningar och i denna planbeskrivning.

Konsekvenser riksintressen

Detaljplanen bedöms inte påverka några riksintressen negativt.

Hållbar utveckling

Det är möjligt att ansluta området till kommunal fjärrvärme vars energi till ca 95 % kommer från
koldioxid¬neutralt biobränsle.
Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svårare att påverka. Exploateringen sker dock i ett bra
kommunikationsläge med närhet till kollektivtrafik och relativt goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik.
Delar av befintlig skog i området sparas för rekreation och friluftsliv.
Inom området planeras en blandad bostadsbebyggelse med både flerfamiljshus och småhus för att möta
bostadsbehovet hos flera målgrupper.
Merparten av bostäderna kan förläggas nära gatan och ha entréer riktade mot gatan vilket kan bidra till upplevelsen av trygghet på gatan.

Naturmiljö

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7.
Naturen inom planområdet uppnår klass 3 – påtagligt naturvärde och 4- visst naturvärde på en skala på 1-4
där 1 är högst naturvärde. Naturen uppnår därmed inte den högsta klassen. Det bör dock påpekas att den
helhet av sammanhängande äldre skog som Stadsskogen utgör, i sig är ett högt naturvärde.
Byggnationen kommer bidra till en förändrad landskapsbild och påverkan på naturvärden. Bebyggelsen
kommer dock förläggas på höjdryggarna och natur kommer sparas i dalarna väster och öster om bebyggelsen.
Visionen är stad i skogen och tanken är att naturen ska få ta plats och integreras med det byggda. Husen kan
placeras så att släpp bildas mellan huskropparna och utsikt mot naturen från gata och gårdar möjliggörs. Ett
bredare grönsläpp planeras också i väst-östlig riktning i den norra delen av planområdet.
En groddjursinvetering har gjorts av Melica 2020. Åkergroda, vanlig groda och mindre vattensalamander
har påträffats i befintlig dagvattendamm i den nordvästra delen av planområdet. En artskyddsutredning har
STADSSKOGEN ETAPP 4

Sida 166 av 217

43

också gjorts av Melica 2020-12-14 för att utreda hur skyddade arter påverkas av föreslagen exploatering. I
utredningen framgår det att åkergrodans lekmiljöer inte påverkas direkt av planerad exploatering, men dess
viloplatser/övervintringsområden kan påverkas negativt och därmed utlösa förbudet i artskyddsförordningen.
Om de befintliga dagvattendammarna och lekmiljöerna i området belastas med större mängd dagvatten, kan
detta ett ökat flöde och potentiellt högre halter av föroreningar, något som kan påverka åkergrodan negativt.
En detaljerad dagvattenutredning har gjorts av Sweco 2021-04-22 där dagvattenlösningarnas anpassning till
åkergrodan beskrivs.
Efter exploatering ökar föroreningsbelastningen trots rening, till den befintliga dammen.
Åkergrodan är känslig för försurning av vatten, och trivs bäst i vattenmiljöer där pH överstiger 5,4. Även
övergödning kan påverka livsmiljön för åkergrodan, då främst på grund av att deras grunda vattenmiljöer med
ökad näringshalt växer igen snabbare. Dagvatten har i stort sätt relativt högt pH, och undersökningar från
Stockholm vatten och avfall samt IVL5 visar på att pH i dagvatten och ytvatten ofta ligger på mellan som
lägst 6,5 och som högst 8. Det bedöms därför att det ej finns risk för pH under 5 i dagvattnet från bostadsområdet.
Föreslagen våtmark bedöms vara bästa tillgängliga teknik för rening av dagvatten avseende på näringsämnen,
och bedöms även kunna ge en minskning av halter och mängder lösta (och ekotoxiska) föroreningar. Avrinnande dagvatten från kvartersmark har dessutom relativt låga föroreningshalter uppströms föreslagen våtmark.
Rening sker även i det öppna dikessystemet som avleder dagvattnet från våtmark till befintliga dagvattendammar vid Stadsskogsgatan samt genom översilning, infiltration och fastläggning av föroreningar om dagvattnet
avleds ytligt från tomtgräns till föreslagen våtmark. Effekten av den totala reningen bedöms som mycket
god. Trots att föroreningshalterna enligt beräkningarna inte kommer ner i nivåer motsvarande avrinning från
skogsmark, bedöms förändringen i den befintliga dammens föroreningsnivå bli marginell och att det därför
ändå är motiverat att avleda dagvattnet via den befintliga dagvattendammen.
Trafikdagvatten från Trollskogsgatan, som bedöms vara mer förorenat än dagvatten från kvartersmark,
kommer avledas till separat reningsanläggning och vidare till dagvattenledningar i Stadsskogsgatan.
Ett alternativ till att leda dagvatten till dagvattendammen är att dagvattnet tas in i bypassledning precis
uppströms befintlig dagvattendamm. Det bedöms rimligt att kunna släppa dagvattenledningen nedströms
bron på Stadsskogsgatan då där finns en mindre damm. Dock avrinner redan i dag befintliga dagvattenledningar till denna.

Alternativ avledning från föreslagen våtmark i bypass till
damm nedströms bro.
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Att avleda dagvatten förbi befintlig dagvattendamm i bypassledning bedöms dock påverka grodornas
miljö negativt genom att det tillrinnande flödet minskar, vilket kan medföra att dammen torkar ut under
nederbördsfattiga perioder. Med föreslagen våtmark och strypt utflöde kommer flödet till den befintliga
dagvattendammen inte att öka vid regn upp till återkomsttid 20 år. Dessutom skapas värden i den föreslagna
våtmarken som anses vara lämpliga för både vanlig groda och åkergroda, som gör det motiverat att förvänta sig
att åkergroda även kan etablera sig i planerad våtmark.
Det kan tilläggas att en bypassledning ur ett anläggningstekniskt perspektiv vara svårt, och att grävarbeten i
samband med förläggning av ledning kan försämra förhållanden för åkergroda och andra amfibier vid anläggning men även över tid. I Stadsskogen bedöms det dessutom finnas förutsättningar för att hitta amfibier på fler
ställen än man har återfunnit vid inventeringstillfällena.
Sammanfattningsvis så bedöms dagvattnet efter rening innehålla så pass låga halter föroreningar samt ha ett
så pass högt pH att avledning av bostadsdagvatten är att anse som skäligt. Det skapas dessutom ytterligare
en vattenmiljö uppströms i form av föreslagen våtmark som otvivelaktigt kommer gynna groddjur och andra
amfibier.
I artskyddsutredning gjorts av Melica 2020-12-14 framgår det också att en potentiell skyddsåtgärd för att
säkerställa åkergrodans viloplatser skulle kunna vara att skapa fler fuktiga skrymslen i skogen som blir kvar.
Detta skulle man kunna göra genom att lägga ut murken ved och stenhögar i skogen.
Vanlig groda och mindre vattensalamander
I artskyddsutredning gjord av Melica 2020-12-14 framgår det att groddjurens lekmiljö ej kommer att exploateras, men skulle kunna påverkas negativt av högre vattenflöde och ökade halter av föroreningar. För att förbudet
i artskyddsförordningen ej ska lösas ut får inte lekmiljön påverkas negativt under lek- och yngeluppväxtperioden. Det innebär att ingen påverkan får ske under perioden mars – juli.
Större hackspett
Större hackspett är den vanligaste av våra hackspettar och är inte hotad. Däremot är den en nyckelart genom
sitt uthackande av hål i trädstammar. Nyckelarter bär upp artsamhällen genom att skapa förutsättningar för
många andra arter. Nyckelarter är inte juridiskt skyddade, men de är ekologiskt viktiga.

Kulturmiljö

Planen innebär att delar av stenbrott öster om bebyggelsen kommer att behöva tas bort för att bereda plats åt
en lekplats. Delar av stenbrottet kan dock sparas och informationsskylt om platsens historia kan sättas upp.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster fastställs med stöd av 5 kap. miljöbalken, enligt
vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2019:25. Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster ska fastställas för Ekologisk status samt för Kemisk status. Miljökvalitetsnormerna beskriver den önskade vattenkvaliteten för en vattenförekomst och tidpunkten för när den senast
ska uppnås. Målet är att minst god status ska uppnås i samtliga vattenförekomster. För att fastställa miljökvalitetsnormer ska det först ske en statusklassning av berörd vattenförekomst. Statusklassningen är uppbyggd av
olika kvalitetsfaktorer och de kan i sin tur består av olika parametrar. Tillståndet i vattenförekomsterna ska
inte försämras, det så kallade ickeförsämringskravet (förordning 2015:516). Miljökvalitetsnormerna (MKN) för
vattenkvalitet gäller för vattenförekomsten som helhet.
Befintliga förhållanden Mjörn
Den huvudsakliga recipienten för utredningsområdets avrinnande vatten är Mjörn. En liten del av dagvattnet
från Mellersta Stadsskogsgatan avrinner mot Kavlåsbäcken, med utlopp i Säveåns mynning mot Mjörn.
Kavlåsbäcken är inte en klassad vattenförekomst enligt VISS (Vatteninformation Sverige). I och med utloppets
placering samt nästan identisk status i vattenförekomsterna bedöms det motiverat att utgå ifrån att Mjörn är
recipient för dagvattnet från etapp 4.
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Enligt den senaste klassificeringen har Mjörn måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status.
Kvalitetsfaktorn fisk är utslagsgivande för bedömningen för ekologisk status. Status för kvalitetsfaktorn fisk
bedöms som måttlig då fiskar och andra vattenlevande djur inte kan vandra naturligt i vattensystemet. Den
kemiska statusen beror på att ett eller flera prioriterade ämnen har bedömts ej uppnå god status.
Senaste beslutade miljökvalitetsnormer (MKN) säger att recipienten ska uppnå god ekologisk status år 2021.
God kemisk ytvattenstatus ska också uppnås.
Bland de prioriterade ämnena har antracen, kvicksilver, bromerad difenyleter och tributyltennföreningar
bedömts inte uppnå god status. För kvicksilver och bromerad difenyleter gäller att dessa ämnen överskrider
uppsatta riktvärden i alla landets vattenförekomster. Tributyltennföreningar (TBT) kopplas till båtbottenfärg,
varpå planområdet inte bedöms ge upphov till TBT i det avrinnande dagvattnet.
I Mjörn finns ingen problematik kopplad till kvalitetsfaktorn näringsämnen, dvs Mjörn har ingen övergödningsproblematik enligt VISS. Samtidigt bör nämnas att på kommunens egen hemsida görs följande
bedömning: ”De två största sjöarna Anten och Mjörn, hotas av övergödning då de stora tillflödena Säveån
och Mellbyån, vilka rinner genom jordbruksbygder, för med sig stora mängder fosfor. Detta ger ett oönskat
tillskott av näringsämnen som kan orsaka stora problem med algblomning och annan onormal igenväxning i
sjöarna.” (Alingsås Kommun, 2020).
Statusen för särskilt förorenande ämnen, SFÄ, är angiven som måttlig, med hänvisning till att halter av PCB
uppmättes i abbore 2012 (mätningen anses dock ha låg tillförlitlighet).
Urban markanvändning är inte en identifierad påverkanskälla i VISS. Däremot är transport och infrastruktur
identifierade som källor med betydande påverkan på Mjörns status. Bedömningen i VISS baseras på att trafikintensiteten i vattenförekomstens avrinningsområde är hög, enligt en analys baserad på data från Trafikverket.
Ämnen som ofta förekommer i höga halter i dagvatten och där dagvatten därmed ensamt eller tillsammans
med andra källor kan leda till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs är främst PAH’er och metaller,
som koppar, zink, bly och kadmium.
Bedömning av exploateringens påverkan på Mjörn
Spädningsberäkningarna visar att halterna från planområdet kommer att utgöra en ytterst liten andel av
föroreningshalterna i vattenförekomsten. Det är istället de befintliga föroreningshalterna som blir styrande för
vad totalhalterna i vattenförekomsten uppgår till. Den ekologiska och kemiska ytvattenstatusen bedöms därför
inte påverkas av det renade dagvattnet från exploateringen med avseende på de beskrivna metaller som ingår
i SFÄ och prioriterade ämnen. De biologiska kvalitetsfaktorerna bedöms inte påverkas nämnvärt då halterna i
vattenförekomsten i sin helhet bedöms bli opåverkade av den planerade exploateringen.
Beräkning av föroreningsbelastning till befintlig dagvattendamm
Föroreningsbelastningen till den befintliga dagvattendammen ökar, som följd av exploatering (väg) inom
område 4D samt bostadshus inom område 4A. Ökningen föroreningar är betydlig, trots detta bedöms halterna
och de årliga mängderna föroreningar relativt låga. För vissa ämnen så som suspenderat material ser man en
minskning som följd av reningsanläggningen.

Miljökvalitetsnormer för luft

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

Konsekvenser för närboende

De huvudsakliga förändringarna för närboende är en förändrad landskapsbild, en förändrad utblick från den
egna trädgården/gården och en minskning av område för rekreation. Dalarna väster och öster om bebyggelsen
och stora delar av skogen söder om planområdet kan dock fortsättningsvis nyttjas för rekreation och friluftsliv.
Trafiken kommer också öka något på Rubingatan, Trollskogsgatan, Stadsskogsgatan och Hedvigsbergsvägen.
Solstudie
För att redovisa konsekvenserna på skuggförhållanden vid genomförandet av planen har en solstudie genomförts 2021. Solstudien visar att omkringliggande bebyggelse påverkas till viss del av planförslaget under våren.

Skuggförhållanden (vår) vid olika tidpunkter under dygnet (jämförelsedatum 20:e mars).

Vår 09.00

Vår 12.00
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Skuggförhållanden (vår) vid olika tidpunkter under dygnet (jämförelsedatum 20:e mars).

Vår 15.00

Vår 09.00

Vår 15.00
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Vår 17.00

Vår 12.00

Vår 17.00
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Skuggförhållanden (sommar) vid olika tidpunkter under dygnet (jämförelsedatum 21:a juni).

Sommar 09.00

Sommar 12.00

Sommar 15.00

Sommar 17.00

Sommar 09.00

Sommar 12.00

STADSSKOGEN ETAPP 4

Sida 172 av 217

49

Skuggförhållanden (sommar) vid olika tidpunkter under dygnet (jämförelsedatum 21:a juni).

Sommar 15.00

Sommar 17.00

Konsekvenser för barn och ungdomar

För att behålla de lek- och rekreationsvärden som finns i området planeras bebyggelsen på höjdryggen och
dalarna väster och öster om bebyggelsen lämnas obebyggda. Det är viktigt att skogen får ta plats och integreras
med bebyggelsen. Därför sparas även ett grönt skogsstråk i väst-östlig riktning i den norra delen av planområdet. I det gröna skogsstråket planeras även en gång- och cykelkoppling som möjliggör passage för gående och
cyklister tvärs genom området.
Naturmarken i dalarna utgör en naturlig lekmiljö. Även en mer anordnade lekplats för mindre barn finns
väster om planområdet i skogsdungen mellan Grankullegatan och Skogskullegatan. Lekplatsen kan enkelt
kan nås genom gång- och cykelväg på Mellersta Stadsskogsgatan. I Kulturdalen öster om bebyggelsen finns
utrymme att anordna tex. ytterligare en lekplats, allaktivitetsyta och utegym som kan nyttjas av både barn och
unga.
F-6 skola med idrottshall, bollplan och lekplats finns vid Björkhagegatan, ca 300 m från planområdets norra
del. Barn och unga kan gå och cykla på gång- och cykelväg längs Trollskogsgatan och Björkhagegatan men
behöver korsa Stadsskogsgatan via en gång- och cykelpassage för att komma till skolområdet.
Busshållplats vid Stadsskogsgatan ligger i direkt anslutning till idrottshallen och skolan och ligger inom 400 m
från planområdet.

Hälsa och säkerhet

För planförslagets konsekvenser för hälsa och säkerhet se kapitel 6. Risker och störningar på platsen.

Trafikmiljö

För planförslagets konsekvenser för trafikmiljön se kapitel 3. Gator och trafik.

Trygghet och jämställdhet

I kommande bygglov är det viktigt att bevaka att entréerna hamnar utmed gatan då ingångar där människor
kommer och går skapar fler rörelser i området, vilket kan bidra till att kvinnor och män känner sig trygga i
miljön. Andra trygghetsskapande aspekter är viktiga, som god belysning både inomhus i trapphus m.m. och
utomhus på parkeringar och allmänna ytor.
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God överblick över olika delområden ska finnas vilket t.ex. innebär att höga buskar, plank eller murar inte får
skymma sikten längs gångstråk. Bilar som inte står i garage ska kunna ses från bostäderna. Trafikflöden med
fordon och människor som rör sig ger också trygghet.
Förutom möjligheten att cykla och gå på Trollskogsgatan och Mellersta Stadsskogsgatan planeras det för en
gång- och cykelkoppling i öst-västlig riktning som möjliggör passage för gående och cyklister tvärs genom
grönstråket i området.
Busshållplats vid Stadsskogsgatan ligger inom 400 m från planområdet vilket gör att boende kan välja andra
färdmedel än bilen.
Stigar och vandringsleder i dalarna bevaras eller leds om för att boende och besökare fortsättningsvis ska
kunna nyttja området för rekreation och friluftsliv.
F-6 skola och flera förskolor finns inom planområdets direkta närhet vilket kan underlätta vardagslivet.

8. Efterkommande skeden
Viktiga frågor i efterkommande skeden
För att behålla och förstärka Stadsskogens identitet har planförslaget anpassats efter att kunna realisera
visionen om ”stad i skog”. Det är viktigt att stadens kvaliteter som befolkade och trygga gator där hus och
entréer ligger nära och vända mot gatan kombineras med släpp mellan husen som möjliggör utblickar mot
naturen. Skogen ska få ta plats, komma nära in på tomten och integreras med bebyggelsen. Hus i suterräng
eller hus på pelare kan ta upp nivåskillnader i terrängen och tomter kan få slutta ner mot dalen och sudda ut
gränsen mellan tomtmark och naturmark. Ambitionen är att stora och gamla träd ska sparas på tomtmark och
naturmark då de bidrar till att förstärka områdets identitet.
Förutom entréer mot gatan är andra trygghetsskapande aspekter viktiga, som god belysning både inomhus i
trapphus m.m. och utomhus på parkeringar och allmänna ytor.

9. Tidigare ställningstaganden
Vision 2040

Alingsås kommun har antagit Vision 2040 som en framtidsbild av vad Alingsås vill vara år 2040. Visionen
lyder:
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”.
För att låta visionen få kraft i hela samhället finns fem fokusområden utpekade, som tydliggör de särskilda
inriktningar där fokus bör ligga för att nå Vision 2040. De utpekade fokusområdena är:
Vackra miljöer
Livskvalitet
Experimentlust
Omställning
Tillsammans

Budget för Alingsås kommun

Budgeten pekar ut färdriktningen för kommunens utveckling. Den innehåller resultat-, balans och kassaflödesbudget för de kommande tre åren och investeringsbudget för de kommande fem. I budgeten presenteras
prioriterade mål med Vision 2040 som ledstjärna.
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Sida 174 av 217

51

Tillväxtprogram
Tillväxtprogrammet med tillhörande övergripande finansieringsplan visar på vilka möjligheter det finns i
Alingsås kommun samt hur Alingsås kommun skulle kunna utvecklas de kommande tio åren. Tillväxtprogrammet är ett underlag till kommunens budget och övrig samhällsplanering. Programmet ska ge underlag till
de expansionsinvesteringar som planeras och peka ut särskilda utvecklingsprojekt men ersätter inte beslut för
enskilda projekt.
Stadsskogen är ett kommunens större utbyggnadsområden och beskrivs i tillväxtprogrammet.

Trädplan

Tekniska nämnden har i februari 2012 antagit ”Trädplan för Alingsås kommun”. Till trädplanen kopplas en
trädvårdsplan som beskriver olika objekt och de insatser som behöver göras.

Policy för funktionshinderfrågor

Alingsås har 2011 antagit en ”Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun”. Västra Göta-landsregionen har tagit fram detaljerade riktlinjer för tillgänglighet: ”Tillgängliga och användbara miljöer” (se www.
vgregion.se/riktlinjer-tillganglighet). Riktlinjerna har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2012 och gäller
vid kommunalt byggande. De anger krav på tillgänglighet vid bl.a.:
•
•
•
•

Tomter som tas i anspråk för bebyggelse
Ny-, om- och tillbyggnad av lokaler dit allmänheten har tillträde
Nyanläggning på allmänna platser
Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga
allmänna platser

Riktlinjer för miljöanpassat byggande

”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2011. De övergripande
målen är att begränsa vår klimatpåverkan och att byggnader inte ska påverka människors hälsa negativt.

10. Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Alingsås kommun är huvudman för allmän plats. Huvudmannaskapet innebär ansvar för utbyggnad och
framtida drift och underhåll av allmän plats.
Ansvarsfördelning
Kommunen projekterar och utför samtliga åtgärder på allmän platsmark. Detta omfattar Mellersta Stadsskogsgatan samt förlängningen av Trollskogsgatan med tillhörande anläggningar för gång- och cykeltrafik,
allmänna VA-anläggningar, ledningar för el och kommunikation, samt övriga åtgärder inom naturmarken och
parkmarken.
Avtal
Kommunen avser att ingå markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal med exploatörer avseende tilldelning
och försäljning av kvartersmark inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor

Planområdet är i sin helhet beläget på den kommunala fastigheten Stadsskogen 1:1.
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Allmän plats
Alla allmänna anläggningar är belägna på fastigheten Stadsskogen 1:1
Kvartersmark
All kvartersmark ska avstyckas från fastigheten Stadsskogen 1:1. Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning.

Ekonomiska frågor
Utgifter
Kommunen bekostar anläggandet av Mellersta Stadsskogsgatan samt förlängningen av Trollskogsgatan med
tillhörande anläggningar för gång- och cykeltrafik, allmänna VA-anläggningar, samt övriga åtgärder inom
naturmarken och parkmarken.
Investeringskostnader för Mellersta Stadsskogsgatan samt förlängningen av Trollskogsgatan med tillhörande
anläggningar för gång- och cykeltrafik, samt övriga åtgärder inom naturmarken och parkmarken belastar
kommunledningskontorets investeringsbudget.
Allmänna VA-anläggningar finansieras genom intäkter från anslutningsavgifter och brukningsavgifter enligt
kommunens VA-taxa.
Alingsås Energi bekostar anläggandet av ledningar för el och kommunikation och äger dessa anläggningar.
Intäkter
Kommunen får intäkter vid försäljning av kvartersmark, samt intäkter i form av anslutningsavgifter och brukningsavgifter för allmänna VA-anläggningar.
Alingsås Energi erhåller intäkter i form av anslutningsavgifter för el och kommunikation.

Tekniska frågor
Utredningar
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkeologisk utredning (Regionmuseum Västra Götaland/Lödöse museums, 2005-06-23)
Arkeologisk utredning steg 1 inför planprogram Södra Stadsskogen (Västra Götalandsregionen, 2020)
Stenbrott i Alingsås (Västra Götalandsregionen, 2019)
Bullerutredning (Sweco 2021-04-29)
Dagvattenutredning (Sweco 2021-04-22)
Pm Skyfallskartering (Sweco 2021-04-22)
Markteknisk undersökning (MUR) (Cowi, 2020-02-28)
Pm Bergteknik (Cowi, 2020-02-28)
Pm Geoteknik (Cowi, 2021-03-17)
Artskyddsutredning (Melica, 2020-12-14)
Groddjursinventering (Melica, 2020-06-10)
Naturvärdesinventering (Melica, 2019-09-30)
Pm Trafikförslag (Sweco, 2021-04-19)
Pm Trafikflöden (Sweco, 2021-03-03)
Pm Kapacitetsanalys av korsningen med E20 (Sweco, 2021-01-29)
Pm Trafikförslag gc-stråk (Sweco, 2021-04-19)

De geotekniska undersökningar som gjorts är tillräckliga för överväganden i plansammanhang. Inför detaljprojektering av kvartersmarken (husgrundläggning, uppfyllnader m.m.) erfordras ytterligare undersökningar.
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11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit laga kraft.

PBL-version

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

Handläggning

Planprövningen sker med utökat förfarande eftersom förslaget innebär stora investeringar för kommunen, samt
är av betydande intresse för allmänheten.
Skillnaden mot standardförfarandet är att en kungörelse görs innan planarbetet inleds med ett samråd och att
en samrådsredogörelse upprättas efter samrådet där samtliga skriftliga synpunkter redovisas.
Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och därefter antas planen av kommunfullmäktige.

Planavgift

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

Medverkande

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret.
Genomförandekapitlet har tagits fram av exploateringenheten på kommunledningskontoret.
Illustrationsplan, sektioner och illustrationer som visar bebyggelse, har tagits fram av Sweco.

Planenheten
Sara Ekelund						Cecilia Sjölin
Planarkitekt						Planchef
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Samhällsbyggnadskontoret,
Sveagatan 12, 441 81 Alingsås
tfn 0322-61 60 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@alingsas.se
webbplats alingsas.se/detaljplanering
besöksadress
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Sammanfattning
Översikt Upplåning
2021-05-31
3 495 900 000
0,53%
0,53%
0,53%
0,56%
2,45
415 000 000
12%
2,45
415 000 000
12%
-

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

2021-04-30
3 395 900 000
0,53%
0,53%
0,53%
0,56%
2,47
415 000 000
12%
2,47
415 000 000
12%
-

2020-12-31
3 395 900 000
0,52%
0,52%
0,52%
0,57%
2,34
750 000 000
22%
2,34
750 000 000
22%
-

*Uppskattat marknadsvärde inkl. upplupen ränta

Avstämmning mot finanspolicy
Ränte och kapitalbindning
Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

Kapitalbindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,4 år

Ja

Räntebindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,4 år

Ja

Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

< 1 år

0% - 50%

l
l

Förfallostruktur
Ränteförfall

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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12%

Ja

l

1

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

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

Aktuell skuld
0
3 495 900 000
0
0
0
3 495 900 000

Andel av total skuld
0%
100%
0%
0%
0%
100%

0%

100%

Certifikat
Banklån

Kommuninvest
Obligation

Lån och kapitalbindning
Lån
Motpart
Kommuninvest
Summa

Nominellt belopp
3 495 900 000
3 495 900 000

Lån - Motparter

35

Antal
33
33

Andel av skuld
100%
100%

Låneinstrument- Antal per motpart

30
25
20
Kommuninvest 100%

15
10

100%

5
0

Kommuninvest

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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2

Kapitalbindning - Förfalloprofil

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

Förfalloprofil - Kapitalbindning
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

-

Mkr

6-12 Mån

Andel av total skuld
0%
12%
0%
12%
31%
21%
19%
18%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

3-6 Mån

2021-05-31
0
415 000 000
0
415 000 000
1 073 000 000
717 900 000
666 000 000
624 000 000
0
0
0
0
0
0
3 495 900 000

0-3 Mån

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

3

Derivatinstrument och räntebindning
Räntebindning - Förfalloprofil

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

Förfalloprofil - Räntebindning
1 200
1 000
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600
400
200
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

-

Mkr

3-6 Mån

Andel av total skuld
0%
12%
0%
12%
31%
21%
19%
18%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2021-05-31
0
415 000 000
0
415 000 000
1 073 000 000
717 900 000
666 000 000
624 000 000
0
0
0
0
0
0
3 495 900 000

0-3 Mån

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

4

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

2021
2022
2023

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,55%
19 354
0,74%
25 892
1,12%
39 328

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,53%
18 413
0,54%
18 864
0,61%
21 481

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,50%
17 377
0,33%
11 413
0,09%
3 216

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,60%
20 897
0,91%
31 772
1,27%
44 257

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,52%
18 315
0,57%
19 988
0,65%
22 553

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,44%
15 467
0,22%
7 725
0,03%
896

Estimerad räntekostnad låneportfölj
1,60%
1,40%

1,20%
1,00%
0,80%

0,60%
0,40%
0,20%
0,00%

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

Förväntat utfall
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2024-05-01

2023-11-01

2023-05-01

90%

2022-11-01

50%

2022-05-01

2021-11-01

2021-05-01

-0,20%

5

Marknadsnoteringar
Sedan slutet av mars har de finansiella marknaderna varit avvaktande i väntan på ny information från centralbankerna. Den sedan
länge förväntade stigande inflationen har kommit med besked men mottagandet har än så länge varit ljummen med små
förändringar på både aktie- och räntemarknad. Under maj månad steg världsindex (MSCI AC World) med 1,5 procent i lokala valutor
medan den fortsatt starka kronan medförde att avkastningen i svenska kronor slutade på minus 0,5 procent. Förändringarna bland
marknadsräntor var återigen relativt små med svagt stigande räntor i Sverige och Tyskland medan den amerikanska motsvarigheten
föll något. USA fortsätter att presentera finanspolitiska rekordstimulanser då President Bidens budgetförslag, om det går igenom,
skulle medföra historiskt stora budgetunderskott framöver. Samtidigt så steg inflationen kraftigt runt om i världen och kanske mest
uppmärksammat i USA. Den höga inflationen var väntad men flera röster höjs nu för att centralbankerna måste ta bort foten från
gaspedalen och avsluta sina tillgångsköpsprogram. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 2,5% och den europeiska
aktiemarknaden (MSCI Europe) ökade med 2,6% i lokal valuta och 2,3% i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg under april med
2,3% i lokal valuta och 0,3% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade något under
månaden från 18,3% till 17,9%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade volatiliteten, från 18,6% till 17,6%, och den
europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet minskade från 17,1% till 17,0%. Sett till valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot
de flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 8,30 kronor, en euro för 10,15 kronor och ett brittiskt pund för
11,79 kronor. På räntemarknaden steg den nominella svenska tvåårsräntan med 1 punkt till -0,28% medan femårsräntan var upp
med 1 punkt till 0,02% och den tioåriga steg med 4 punkter till 0,44%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even
inflationen 1,87%.

Ränteutveckling

Swap- och forwardkurvor
2,00%

1,80%

1,60%

1,50%

1,40%

1,00%

1,20%
0,50%

1,00%
0,80%

0,00%

0,60%

-0,50%

0,40%

4

6

8

Swapkurva

10

12

14 År

STIB 3M
Swap Rate 5Y

Forwardkurva

Börsutveckling (indexerad)

2021-05-31

2

2020-05-31

0

2019-05-31

0,00%
-0,20%

2018-05-31

2017-05-31

-1,00%

0,20%

Swap Rate 2Y
Swap Rate 10Y

Valutakursutveckling

200,00

12,00
10,00

150,00

8,00
100,00

6,00
4,00

50,00
2,00

MSCI AC (Världen, SEK)

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
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2021-05-31

2020-05-31

2019-05-31

2018-05-31

2021-05-31

2020-05-31

2019-05-31

2018-05-31

2017-05-31

SIX PRX (Sverige)

2017-05-31

0,00

0,00

EUR/SEK

6

Appendix – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
Kommuninvest 3Y FIX 0,28% 2021-09-15
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,37% 2021-09-15
Kommuninvest 3,7Y FIX 0,86% 2021-09-15
Kommuninvest 3,8Y Fix 1,58% 2021-10-25
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,96% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,94% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,47% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,71% 2022-06-01
Kommuninvest 4,7Y FIX 0,84% 2022-09-01
Kommuninvest 3,03 YR FIX -0,06% 2022-09-15
Kommuninvest 3,21 Y FIX 0,10% 2022-09-15
Kommuninvest 3Y FIX 0,13% 2022-09-15
Kommuninvest 3,5Y FIX 0,2% 2022-09-15
Kommuninvest 5,2Y FIX 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,35% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y Fix 0,62% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5,2Y Fix 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,6% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y Fix +0,67% 2024-03-15
Kommuninvest 5Y Fix 0,7% 2024-03-15
Kommuninvest 4,96 YR FIX -0,02% 2024-09-16
Kommuninvest 4,91 YR Fix 0,35% 2024-10-02
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
Kommuninvest 4,5Y FIX 0,34% 2025-03-17
Kommuninvest 4,8Y FIX 0,45% 2025-03-17
Kommuninvest 3,9Y FIX 0,64% 2025-03-17
Kommuninvest 5,3Y FIX 0,51% 2025-03-17
Kommuninvest 5,3Y FIX 0,48% 2025-03-17
Kommuninvest 4.4Y FIX 0.42% 2025-09-15
Kommuninvest 4,8Y FIX 0,28% 2025-09-15
Kommuninvest 4.7Y FIX 0.42% 2026-02-04
Kommuninvest 4.9Y FIX 0.46% 2026-02-04
Summa

Ref Nr
KI_102800
94432
KI_94268_Fix
KI_94270_Fix
KI_94293_Fix
KI_94271_Fix
KI_94434
KI_94287
KI_94288
KI_114230
KI_112763
KI_112546
KI_111858
KI_94401
KI_121082
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_109645
KI_108701
KI_115436
KI_117075
KI_95562
KI_127362
KI_125344
KI_123392
KI_118231
KI_117514
KI_133962
KI_130485
KI_135342
KI_133231

Motpart
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

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

Belopp (Tkr)
85 000
200 000
80 000
50 000
30 000
60 000
245 000
40 000
40 000
95 000
50 000
98 000
30 000
385 000
100 000
50 000
50 000
104 900
50 000
200 000
163 000
80 000
131 000
125 000
45 000
65 000
65 000
30 000
125 000
135 000
189 000
100 000
200 000
3 495 900

Sida 189 av 217

Ränta
0,28%
0,37%
0,86%
1,58%
0,96%
0,94%
0,47%
0,71%
0,84%
-0,06%
0,10%
0,13%
0,20%
0,67%
0,35%
0,62%
0,61%
0,61%
0,60%
0,67%
0,70%
-0,02%
0,35%
1,37%
0,34%
0,45%
0,64%
0,51%
0,48%
0,42%
0,28%
0,42%
0,46%

Räntebindning
0,29
0,29
0,29
0,40
1,00
1,00
1,00
1,00
1,25
1,29
1,29
1,29
1,29
1,73
2,29
2,29
2,29
2,29
2,29
2,79
2,79
3,29
3,34
3,34
3,80
3,80
3,80
3,80
3,80
4,29
4,29
4,68
4,68

Förfallodag
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-10-25
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-09-01
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-15
2023-02-22
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2024-03-15
2024-03-15
2024-09-16
2024-10-02
2024-10-02
2025-03-17
2025-03-17
2025-03-17
2025-03-17
2025-03-17
2025-09-15
2025-09-15
2026-02-04
2026-02-04

7

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

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

Sida 190 av 217

8

Beloppsgränser och saldon maj månad

Maj 2021

Beviljad beloppsgräns
(mnkr)

Saldo (mnkr)

Kvar att nyttja
(mnkr)

AB Alingsås Rådhus

343,9

-321,7

22,2

Fabs AB

1 259,0

-1 055,0

204,0

Alingsås Energi Nät AB

365,0

-268,2

96,8

AB Alingsåshem

1 528,0

-1 492,6

35,4

Summa

3 495,9

-3 137,5

358,4

Alingsås kommun har totala lån uppgående till 3 495,9 mnkr, det vill säga samma belopp som summa
av tilldelade beloppsgränser för de kommunala bolagen. Lånetaket är fastställt till 4 000 mnkr.
Kommunstyrelsen kan tillfälligt och som längst till och med 2026 omsätta lån och öka kommunens
låneskuld med totalt 500 mnkr utöver det av kommunfullmäktige fastställda lånetaket om 4 000
mnkr.
Samtliga bolag ligger inom beviljade beloppsgränser. Sammantaget finns det för bolagen 358,4 mnkr
kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.
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MÅNADSRAPPORT

MAJ 2021

Alingsås kommun - Överlikvid
I väntan på centralbankerna
Sedan slutet av mars har de finansiella marknaderna varit avvaktande i väntan på ny information från
centralbankerna. Den sedan länge förväntade stigande inflationen har kommit med besked men mottagandet
har än så länge varit ljummet med små förändringar på både aktie- och räntemarknad. Under maj månad steg
världsindex (MSCI AC World) med 1,5 procent i lokala valutor medan den fortsatt starka kronan medförde att
avkastningen i svenska kronor slutade på minus 0,5 procent. Förändringarna bland marknadsräntor var
återigen relativt små med svagt stigande räntor i Sverige och Tyskland medan den amerikanska motsvarigheten
föll något. USA fortsätter att presentera finanspolitiska rekordstimulanser då President Bidens budgetförslag,
om det går igenom, skulle medföra historiskt stora budgetunderskott framöver. Samtidigt så steg inflationen
kraftigt runt om i världen och kanske mest uppmärksammat i USA. Den höga inflationen var väntad men flera
röster höjs nu för att centralbankerna måste ta bort foten från gaspedalen och avsluta sina
tillgångsköpsprogram. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 2,5% och den europeiska
aktiemarknaden (MSCI Europe) ökade med 2,6% i lokal valuta och 2,3% i svenska kronor. Tillväxtmarknader
steg under april med 2,3% i lokal valuta och 0,3% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska
aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade något under månaden från 18,3% till 17,9%. Sett till den amerikanska
börsen (SPX 1Y) minskade volatiliteten, från 18,6% till 17,6%, och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet
minskade från 17,1% till 17,0%. Sett till valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de flesta större
valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 8,30 kronor, en euro för 10,15 kronor och ett brittiskt
pund för 11,79 kronor. På räntemarknaden steg den nominella svenska tvåårsräntan med 1 punkt till -0,28%
medan femårsräntan var upp med 1 punkt till 0,02% och den tioåriga steg med 4 punkter till 0,44%. Vid
månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,87%.

TILLGÅNGAR

NOMINELLA RÄNTOR
Handelsbanken Företagsobligation Inv. Grade Criteria Utd B1
Simplicity Företagsobligationer A
Simplicity Likviditet
SPP FRN Företagsobligationsfond A
SPP Global Företagsobligation Plus A
SPP Grön Obligationsfond
SPP Korträntefond
Swedbank Robur Räntefond Kort A
Öhman FRN Hållbar A
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A
Totalt nominella räntor
Totalt räntor

Nominellt belopp
Antal andelar
2021-05-31

161 790
105 246
1 354 609
1 099 506
390 249
258 596
845 208
810 597
831 028
164 948

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

Marknadsvärde Månads2021-05-31 avkastning

15 850 551
13 788 303
152 854 056
127 539 482
42 686 162
27 243 287
100 026 455
82 048 636
93 498 970
20 029 691
675 565 592
675 565 592

Löptid

Rating

-0,01%
0,29%
0,05%
0,09%
0,19%
-0,02%
-0,01%
-0,03%
0,12%
0,02%
0,06%
0,06%

725 959
725 959

TOTALT
676 291 551
0,07%
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.
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Vikt

Duration

2%
2%
23%
19%
6%
4%
15%
12%
14%
3%
100%
100%

0,8
1,1
0,2
0,1
4,4
2,1
0,2
0,8
0,4
2,5
0,7
0,7

0%
0%
100%

0,7

De räntefonder som finns i portföljen har samtliga en tillfredställande genomsnittlig kreditvärdighet
och en god riskspridning. De har även en god likviditet och kan avyttras med kort varsel.
KREDITLIMITER ENLIGT POLICY

A.
B.
C.
D.
E.

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

A till
B till
C till
D till
E

E
E
E
E

Max andel per
Durationskategori
emittent
K. 0-1 år L. 1-3 år M. 3-7 år N. >7 år Σ Motpart
>1 år
Σ K till N Σ L till N Σ M till N
N
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
80%
45%
30%
100%
90%
70%
50%
30%
20%
80%
60%
40%
20%
20%
12%
35%
25%
15%
10%
12%
8%

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

AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj
2021-05-31
2021-05-31

Portföljens genomsnittliga duration

0,7

Limiter
Min

Max

0,0

1,0

Nedan specificeras de transaktioner som har skett i portföljen under månaden.
TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Datum
2021-05-07

Typ av transaktion
Återinv. Utdelning

Instrument
Likvida medel

Likvidbelopp
42 756
0

Nominellt belopp/
Antal andelar
42 756

Notering
Returprovisioner Q1-2021

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i
denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador
eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg &
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Sammanfattning
Översikt Upplåning
2021-06-30
3 495 900 000
0,53%
0,53%
0,53%
0,57%
2,37
790 000 000
23%
2,37
790 000 000
23%
-

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

2021-05-31
3 495 900 000
0,53%
0,53%
0,53%
0,56%
2,45
415 000 000
12%
2,45
415 000 000
12%
-

2020-12-31
3 395 900 000
0,52%
0,52%
0,52%
0,57%
2,34
750 000 000
22%
2,34
750 000 000
22%
-

*Uppskattat marknadsvärde inkl. upplupen ränta

Avstämmning mot finanspolicy
Ränte och kapitalbindning
Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

Kapitalbindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,4 år

Ja

Räntebindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,4 år

Ja

Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

< 1 år

0% - 50%

l
l

Förfallostruktur
Ränteförfall

Söderberg Partners
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23%

Ja

l

1

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

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

Aktuell skuld
0
3 495 900 000
0
0
0
3 495 900 000

Andel av total skuld
0%
100%
0%
0%
0%
100%

0%

100%

Certifikat
Banklån

Kommuninvest
Obligation

Lån och kapitalbindning
Lån
Motpart
Kommuninvest
Summa

Nominellt belopp
3 495 900 000
3 495 900 000

Lån - Motparter

35

Antal
33
33

Andel av skuld
100%
100%

Låneinstrument- Antal per motpart

30
25

20
Kommuninvest 100%

15
10

100%

5
0
Kommuninvest
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Kapitalbindning - Förfalloprofil
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800
700
600

500
400
300

200
100

Sida 197 av 217

>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

-

Mkr

6-12 Mån

Andel av total skuld
10%
1%
11%
23%
20%
21%
19%
18%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

3-6 Mån

2021-06-30
365 000 000
50 000 000
375 000 000
790 000 000
698 000 000
717 900 000
666 000 000
624 000 000
0
0
0
0
0
0
3 495 900 000

0-3 Mån

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

3

Derivatinstrument och räntebindning
Räntebindning - Förfalloprofil
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

-

Mkr

3-6 Mån

Andel av total skuld
10%
1%
11%
23%
20%
21%
19%
18%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2021-06-30
365 000 000
50 000 000
375 000 000
790 000 000
698 000 000
717 900 000
666 000 000
624 000 000
0
0
0
0
0
0
3 495 900 000

0-3 Mån

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

4

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

2021
2022
2023

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,55%
19 308
0,74%
25 813
1,14%
39 752

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,53%
18 441
0,55%
19 100
0,63%
21 950

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,50%
17 627
0,36%
12 521
0,12%
4 131

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,60%
21 067
0,95%
33 383
1,30%
45 384

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,53%
18 381
0,59%
20 656
0,66%
23 195

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,45%
15 861
0,23%
7 961
0,02%
809

Estimerad räntekostnad låneportfölj
1,60%
1,40%
1,20%

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

0,40%
0,20%
0,00%
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2024-06-01

2023-12-01

2023-06-01

90%

2022-12-01

50%

2022-06-01

2021-12-01

2021-06-01

-0,20%

5

Marknadsnoteringar
Aktiemarknaderna fortsätter att klättra uppåt i maklig takt, något som inte ens hög inflationstakt eller aningens mer försiktiga
centralbanker verkar kunna råda bot på. Under juni månad steg världsindex (MSCI AC World) med 1,3% i lokala valutor samtidigt
som den amerikanska dollarn stärktes ordentligt, hela 3,1% mot den svenska kronan, vilket fick världsindex uttryckt i svenska
kronor att stiga med hela 4,6%. Alla ögon är just nu på den amerikanska centralbanken Fed och under deras möte i juni så talade
direktion om att de ska börja tala om tapering, det vill säga minskade tillgångsköp. Det som marknaden dock höjde på ögonbrynen
åt var att flera ledamöter flyttade fram sina prognoser för den första räntehöjningen, vilket fick räntepapper med kortare löptid att
stiga något. Däremot föll längre obligationsräntor en del och räntan på den amerikanska tioåringen föll med 13 punkter till 1,47%
under månaden. De kraftiga finanspolitiska stimulanserna fortsätter, framför allt då i USA, med Bidens senaste satsningar mot
infrastruktur, som dock var mer urvattnat än väntat. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 0,7% och den
europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) ökade med 1,8% i lokal valuta och 1,9% i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg under
april med 0,2% i lokal valuta och 3,4% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade något
under månaden från 17,9% till 17,5%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade volatiliteten, från 17,6% till 17,4%, och
den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet minskade från 17,0% till 16,7%. Sett till valutamarknaden försvagades den svenska
kronan mot de flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 8,55 kronor, en euro för 10,14 kronor och ett
brittiskt pund för 11,83 kronor. På räntemarknaden steg den nominella svenska tvåårsräntan med 3 punkter till -0,25% medan
femårsräntan var oförändrad på 0,02% och den tioåriga föll med 12 punkter till 0,32%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska
break-even inflationen 1,80%.

Ränteutveckling

Swap- och forwardkurvor
2,00%

1,80%
1,60%

1,50%

1,40%

1,00%

1,20%
0,50%

1,00%
0,80%

0,00%

0,60%

-0,50%

0,40%

4

6

8

Swapkurva

10

12

14 År

STIB 3M
Swap Rate 5Y

Forwardkurva

Börsutveckling (indexerad)

2021-06-30

2

2020-06-30

0

2019-06-30

0,00%
-0,20%

2018-06-30

2017-06-30

-1,00%

0,20%

Swap Rate 2Y
Swap Rate 10Y

Valutakursutveckling

200,00

12,00
10,00

150,00

8,00

100,00

6,00
4,00

50,00
2,00

MSCI AC (Världen, SEK)
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2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

2021-06-30

2020-06-30

2019-06-30

2018-06-30

2017-06-30

SIX PRX (Sverige)

2017-06-30

0,00

0,00

EUR/SEK
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Appendix – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
Kommuninvest 3Y FIX 0,28% 2021-09-15
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,37% 2021-09-15
Kommuninvest 3,7Y FIX 0,86% 2021-09-15
Kommuninvest 3,8Y Fix 1,58% 2021-10-25
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,96% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,94% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,47% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,71% 2022-06-01
Kommuninvest 4,7Y FIX 0,84% 2022-09-01
Kommuninvest 3,03 YR FIX -0,06% 2022-09-15
Kommuninvest 3,21 Y FIX 0,10% 2022-09-15
Kommuninvest 3Y FIX 0,13% 2022-09-15
Kommuninvest 3,5Y FIX 0,2% 2022-09-15
Kommuninvest 5,2Y FIX 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,35% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y Fix 0,62% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5,2Y Fix 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,6% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y Fix +0,67% 2024-03-15
Kommuninvest 5Y Fix 0,7% 2024-03-15
Kommuninvest 4,96 YR FIX -0,02% 2024-09-16
Kommuninvest 4,91 YR Fix 0,35% 2024-10-02
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
Kommuninvest 4,5Y FIX 0,34% 2025-03-17
Kommuninvest 4,8Y FIX 0,45% 2025-03-17
Kommuninvest 3,9Y FIX 0,64% 2025-03-17
Kommuninvest 5,3Y FIX 0,51% 2025-03-17
Kommuninvest 5,3Y FIX 0,48% 2025-03-17
Kommuninvest 4.4Y FIX 0.42% 2025-09-15
Kommuninvest 4,8Y FIX 0,28% 2025-09-15
Kommuninvest 4.7Y FIX 0.42% 2026-02-04
Kommuninvest 4.9Y FIX 0.46% 2026-02-04
Summa

Ref Nr
KI_102800
94432
KI_94268_Fix
KI_94270_Fix
KI_94293_Fix
KI_94271_Fix
KI_94434
KI_94287
KI_94288
KI_114230
KI_112763
KI_112546
KI_111858
KI_94401
KI_121082
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_109645
KI_108701
KI_115436
KI_117075
KI_95562
KI_127362
KI_125344
KI_123392
KI_118231
KI_117514
KI_133962
KI_130485
KI_135342
KI_133231

Motpart
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
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Belopp (Tkr)
85 000
200 000
80 000
50 000
30 000
60 000
245 000
40 000
40 000
95 000
50 000
98 000
30 000
385 000
100 000
50 000
50 000
104 900
50 000
200 000
163 000
80 000
131 000
125 000
45 000
65 000
65 000
30 000
125 000
135 000
189 000
100 000
200 000
3 495 900
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Ränta
0,28%
0,37%
0,86%
1,58%
0,96%
0,94%
0,47%
0,71%
0,84%
-0,06%
0,10%
0,13%
0,20%
0,67%
0,35%
0,62%
0,61%
0,61%
0,60%
0,67%
0,70%
-0,02%
0,35%
1,37%
0,34%
0,45%
0,64%
0,51%
0,48%
0,42%
0,28%
0,42%
0,46%

Räntebindning
0,21
0,21
0,21
0,32
0,92
0,92
0,92
0,92
1,17
1,21
1,21
1,21
1,21
1,64
2,21
2,21
2,21
2,21
2,21
2,71
2,71
3,21
3,26
3,26
3,71
3,71
3,71
3,71
3,71
4,21
4,21
4,59
4,59

Förfallodag
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-10-25
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-09-01
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-15
2023-02-22
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2024-03-15
2024-03-15
2024-09-16
2024-10-02
2024-10-02
2025-03-17
2025-03-17
2025-03-17
2025-03-17
2025-03-17
2025-09-15
2025-09-15
2026-02-04
2026-02-04

7

Disclaimer
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera
riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller
indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av
användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se
”Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Beloppsgränser och saldon juni månad

Juni 2021

Beviljad beloppsgräns
(mnkr)

Saldo (mnkr)

Kvar att nyttja
(mnkr)

AB Alingsås Rådhus

343,9

-323,1

20,8

Fabs AB

1 259,0

-1 074,7

184,3

Alingsås Energi Nät AB

365,0

-274,4

90,6

AB Alingsåshem

1 528,0

-1 455,8

72,2

Summa

3 495,9

-3 128,0

367,9

Alingsås kommun har totala lån uppgående till 3 495,9 mnkr, det vill säga samma belopp som summa
av tilldelade beloppsgränser för de kommunala bolagen. Lånetaket är fastställt till 4 000 mnkr.
Kommunstyrelsen kan tillfälligt och som längst till och med 2026 omsätta lån och öka kommunens
låneskuld med totalt 500 mnkr utöver det av kommunfullmäktige fastställda lånetaket om 4 000
mnkr.
Samtliga bolag ligger inom beviljade beloppsgränser. Sammantaget finns det för bolagen 367,9 mnkr
kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.
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Alingsås kommun - Överlikvid
Fortsatt positiv marknad i väntan på tapering
Aktiemarknaderna fortsätter att klättra uppåt i maklig takt, något som inte ens hög inflationstakt eller aningens
mer försiktiga centralbanker verkar kunna råda bot på. Under juni månad steg världsindex (MSCI AC World)
med 1,3% i lokala valutor samtidigt som den amerikanska dollarn stärktes ordentligt, hela 3,1% mot den
svenska kronan, vilket fick världsindex uttryckt i svenska kronor att stiga med hela 4,6%. Alla ögon är just nu på
den amerikanska centralbanken Fed och under deras möte i juni så talade direktion om att de ska börja tala om
tapering, det vill säga minskade tillgångsköp. Det som marknaden dock höjde på ögonbrynen åt var att flera
ledamöter flyttade fram sina prognoser för den första räntehöjningen, vilket fick räntepapper med kortare
löptid att stiga något. Däremot föll längre obligationsräntor en del och räntan på den amerikanska tioåringen
föll med 13 punkter till 1,47% under månaden. De kraftiga finanspolitiska stimulanserna fortsätter, framför allt
då i USA, med Bidens senaste satsningar mot infrastruktur, som dock var mer urvattnat än väntat.
Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 0,7% och den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe)
ökade med 1,8% i lokal valuta och 1,9% i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg under april med 0,2% i lokal
valuta och 3,4% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade något
under månaden från 17,9% till 17,5%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade volatiliteten, från
17,6% till 17,4%, och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet minskade från 17,0% till 16,7%. Sett till
valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades
en dollar för 8,55 kronor, en euro för 10,14 kronor och ett brittiskt pund för 11,83 kronor. På räntemarknaden
steg den nominella svenska tvåårsräntan med 3 punkter till -0,25% medan femårsräntan var oförändrad på
0,02% och den tioåriga föll med 12 punkter till 0,32%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even
inflationen 1,80%.

TILLGÅNGAR

NOMINELLA RÄNTOR
Handelsbanken Företagsobligation Inv. Grade Criteria Utd B1
Simplicity Företagsobligationer A
Simplicity Likviditet
SPP FRN Företagsobligationsfond A
SPP Global Företagsobligation Plus A
SPP Grön Obligationsfond
SPP Korträntefond
Swedbank Robur Räntefond Kort A
Öhman FRN Hållbar A
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A
Totalt nominella räntor
Totalt räntor

Nominellt belopp
Antal andelar
2021-06-30

161 790
105 246
1 354 609
1 099 506
390 249
258 596
845 208
810 597
831 028
164 948

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

Marknadsvärde Månads2021-06-30 avkastning

15 848 933
13 831 454
152 935 332
127 654 270
42 869 150
27 254 665
100 029 329
82 040 530
93 631 934
20 042 887
676 138 484
676 138 484

Löptid

Rating

-0,01%
0,31%
0,05%
0,09%
0,43%
0,04%
0,00%
-0,01%
0,14%
0,07%
0,08%
0,08%

725 959
725 959

TOTALT
676 864 443
0,08%
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.
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Vikt

Duration

2%
2%
23%
19%
6%
4%
15%
12%
14%
3%
100%
100%

0,8
1,1
0,2
0,1
4,3
2,1
0,2
0,8
0,4
2,4
0,7
0,7

0%
0%
100%

0,7

De räntefonder som finns i portföljen har samtliga en tillfredställande genomsnittlig kreditvärdighet
och en god riskspridning. De har även en god likviditet och kan avyttras med kort varsel.
KREDITLIMITER ENLIGT POLICY

A.
B.
C.
D.
E.

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

A till
B till
C till
D till
E

E
E
E
E

Max andel per
Durationskategori
emittent
K. 0-1 år L. 1-3 år M. 3-7 år N. >7 år Σ Motpart
>1 år
Σ K till N Σ L till N Σ M till N
N
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
80%
45%
30%
100%
90%
70%
50%
30%
20%
80%
60%
40%
20%
20%
12%
35%
25%
15%
10%
12%
8%

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

AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj
2021-06-30
2021-06-30

Portföljens genomsnittliga duration

0,7

Limiter
Min

Max

0,0

1,0

Under månaden har inga transaktioner skett i portföljen.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i
denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador
eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg &
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Sammanfattning
Översikt Upplåning
2021-07-31
3 495 900 000
0,53%
0,53%
0,53%
0,55%
2,28
790 000 000
23%
2,28
790 000 000
23%
-

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

2021-06-30
3 495 900 000
0,53%
0,53%
0,53%
0,57%
2,37
790 000 000
23%
2,37
790 000 000
23%
-

2020-12-31
3 395 900 000
0,52%
0,52%
0,52%
0,57%
2,34
750 000 000
22%
2,34
750 000 000
22%
-

*Uppskattat marknadsvärde inkl. upplupen ränta

Avstämmning mot finanspolicy
Ränte och kapitalbindning
Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

Kapitalbindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,3 år

Ja

Räntebindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,3 år

Ja

Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

< 1 år

0% - 50%

l
l

Förfallostruktur
Ränteförfall

Söderberg Partners
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23%

Ja

l

1

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

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

Aktuell skuld
0
3 495 900 000
0
0
0
3 495 900 000

Andel av total skuld
0%
100%
0%
0%
0%
100%

0%

100%

Certifikat
Banklån

Kommuninvest
Obligation

Lån och kapitalbindning
Lån
Motpart
Kommuninvest
Summa

Nominellt belopp
3 495 900 000
3 495 900 000

Lån - Motparter

35

Antal
33
33

Andel av skuld
100%
100%

Låneinstrument- Antal per motpart

30
25

20
Kommuninvest 100%

15
10

100%

5
0
Kommuninvest
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Kapitalbindning - Förfalloprofil
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

-

Mkr

6-12 Mån

Andel av total skuld
12%
0%
11%
23%
20%
21%
19%
18%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

3-6 Mån

2021-07-31
415 000 000
0
375 000 000
790 000 000
698 000 000
717 900 000
666 000 000
624 000 000
0
0
0
0
0
0
3 495 900 000

0-3 Mån

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

3

Derivatinstrument och räntebindning
Räntebindning - Förfalloprofil
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

-

Mkr

3-6 Mån

Andel av total skuld
12%
0%
11%
23%
20%
21%
19%
18%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2021-07-31
415 000 000
0
375 000 000
790 000 000
698 000 000
717 900 000
666 000 000
624 000 000
0
0
0
0
0
0
3 495 900 000

0-3 Mån

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

4

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

2021
2022
2023

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,54%
18 949
0,68%
23 694
1,01%
35 341

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,52%
18 295
0,51%
17 676
0,51%
17 902

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,50%
17 595
0,33%
11 485
0,00%
-119

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,58%
20 444
0,88%
30 925
1,17%
40 861

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,51%
17 822
0,51%
17 826
0,52%
18 019

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,43%
15 063
0,12%
4 298
-0,15%
-5 231

Estimerad räntekostnad låneportfölj
1,40%
1,20%
1,00%

0,80%
0,60%
0,40%

0,20%
0,00%
-0,20%
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2024-07-01

2024-01-01

2023-07-01

90%

2023-01-01

50%

2022-07-01

2022-01-01

2021-07-01

-0,40%

5

Marknadsnoteringar
De redan högt ställda förväntningarna på bolagsrapporterna för årets andra kvartal överträffades och aktiemarknaderna har hittat
fortsatt styrka i den goda vinstutvecklingen. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg med hela 7,5% under juli månad och uppgången
hittills i år uppgår till mycket goda 31,6%. Världsindex (MSCI AC World) steg med 1,2% mätt i svenska kronor där
tillväxtmarknadsaktier, med Kina i spetsen, tyngde rejält efter ökade statliga regleringar för både IT- och utbildningsföretag. Varken
Fed eller ECB ger ännu inte några signaler om minskade tillgångsköp och obligationsräntor, både reala som nominella, föll tydligt
under månaden. Den amerikanska tioårsräntan föll 25 punkter till 1,22% medan den svenska motsvarigheten åter är nere på låga
0,1%. Den oerhört låga och negativa realräntan ger fortsatt kraftig stimulans till den globala återhämtningen. Den europeiska
aktiemarknaden (MSCI Europe) ökade under månaden med 1,8% i lokal valuta och 2,3% i svenska kronor. Tillväxtmarknader föll
under juli med -6,7% i lokal valuta och -6,3% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade
något under månaden från 17,5% till 16,9%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) ökade volatiliteten, från 17,4% till 18,3%, och
den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet ökade från 16,7% till 16,9%. Sett till valutamarknaden försvagades den svenska kronan
mot de flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 8,59 kronor, en euro för 10,20 kronor och ett brittiskt
pund för 11,95 kronor. På räntemarknaden sjönk den nominella svenska tvåårsräntan med 8 punkter till -0,33% medan
femårsräntan föll med 18 punkter till -0,20% och den tioåriga var ned 23 punkter till 0,09%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga
svenska break-even inflationen 1,81%.

Ränteutveckling

Swap- och forwardkurvor
2,00%

1,40%

1,50%

1,20%
1,00%

1,00%

0,80%

0,50%

0,60%

0,00%

0,40%

-0,50%

0,20%
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Swapkurva
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Appendix – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
Kommuninvest 3Y FIX 0,28% 2021-09-15
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,37% 2021-09-15
Kommuninvest 3,7Y FIX 0,86% 2021-09-15
Kommuninvest 3,8Y Fix 1,58% 2021-10-25
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,96% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,94% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,47% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,71% 2022-06-01
Kommuninvest 4,7Y FIX 0,84% 2022-09-01
Kommuninvest 3,03 YR FIX -0,06% 2022-09-15
Kommuninvest 3,21 Y FIX 0,10% 2022-09-15
Kommuninvest 3Y FIX 0,13% 2022-09-15
Kommuninvest 3,5Y FIX 0,2% 2022-09-15
Kommuninvest 5,2Y FIX 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,35% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y Fix 0,62% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5,2Y Fix 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,6% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y Fix +0,67% 2024-03-15
Kommuninvest 5Y Fix 0,7% 2024-03-15
Kommuninvest 4,96 YR FIX -0,02% 2024-09-16
Kommuninvest 4,91 YR Fix 0,35% 2024-10-02
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
Kommuninvest 4,5Y FIX 0,34% 2025-03-17
Kommuninvest 4,8Y FIX 0,45% 2025-03-17
Kommuninvest 3,9Y FIX 0,64% 2025-03-17
Kommuninvest 5,3Y FIX 0,51% 2025-03-17
Kommuninvest 5,3Y FIX 0,48% 2025-03-17
Kommuninvest 4.4Y FIX 0.42% 2025-09-15
Kommuninvest 4,8Y FIX 0,28% 2025-09-15
Kommuninvest 4.7Y FIX 0.42% 2026-02-04
Kommuninvest 4.9Y FIX 0.46% 2026-02-04
Summa

Ref Nr
KI_102800
94432
KI_94268_Fix
KI_94270_Fix
KI_94293_Fix
KI_94271_Fix
KI_94434
KI_94287
KI_94288
KI_114230
KI_112763
KI_112546
KI_111858
KI_94401
KI_121082
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_109645
KI_108701
KI_115436
KI_117075
KI_95562
KI_127362
KI_125344
KI_123392
KI_118231
KI_117514
KI_133962
KI_130485
KI_135342
KI_133231

Motpart
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
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Belopp (Tkr)
85 000
200 000
80 000
50 000
30 000
60 000
245 000
40 000
40 000
95 000
50 000
98 000
30 000
385 000
100 000
50 000
50 000
104 900
50 000
200 000
163 000
80 000
131 000
125 000
45 000
65 000
65 000
30 000
125 000
135 000
189 000
100 000
200 000
3 495 900
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Ränta
0,28%
0,37%
0,86%
1,58%
0,96%
0,94%
0,47%
0,71%
0,84%
-0,06%
0,10%
0,13%
0,20%
0,67%
0,35%
0,62%
0,61%
0,61%
0,60%
0,67%
0,70%
-0,02%
0,35%
1,37%
0,34%
0,45%
0,64%
0,51%
0,48%
0,42%
0,28%
0,42%
0,46%

Räntebindning
0,13
0,13
0,13
0,24
0,84
0,84
0,84
0,84
1,09
1,13
1,13
1,13
1,13
1,56
2,13
2,13
2,13
2,13
2,13
2,63
2,63
3,13
3,17
3,17
3,63
3,63
3,63
3,63
3,63
4,13
4,13
4,51
4,51

Förfallodag
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-10-25
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-09-01
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-15
2023-02-22
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2024-03-15
2024-03-15
2024-09-16
2024-10-02
2024-10-02
2025-03-17
2025-03-17
2025-03-17
2025-03-17
2025-03-17
2025-09-15
2025-09-15
2026-02-04
2026-02-04

7

Disclaimer
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera
riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller
indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av
användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se
”Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Beloppsgränser och saldon juli månad

Juli 2021

Beviljad beloppsgräns
(mnkr)

Saldo (mnkr)

Kvar att nyttja
(mnkr)

AB Alingsås Rådhus

343,9

-323,4

20,5

Fabs AB

1 259,0

-1 036,7

222,3

Alingsås Energi Nät AB

365,0

-277,8

87,2

AB Alingsåshem

1 528,0

-1 464,5

63,5

Summa

3 495,9

-3 102,4

393,5

Alingsås kommun har totala lån uppgående till 3 495,9 mnkr, det vill säga samma belopp som summa
av tilldelade beloppsgränser för de kommunala bolagen. Lånetaket är fastställt till 4 000 mnkr.
Kommunstyrelsen kan tillfälligt och som längst till och med 2026 omsätta lån och öka kommunens
låneskuld med totalt 500 mnkr utöver det av kommunfullmäktige fastställda lånetaket om 4 000
mnkr.
Samtliga bolag ligger inom beviljade beloppsgränser. Sammantaget finns det för bolagen 393,5 mnkr
kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.
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Alingsås kommun - Överlikvid
Högre vinster ger fortsatt stöd åt aktiemarknaden
De redan högt ställda förväntningarna på bolagsrapporterna för årets andra kvartal överträffades och
aktiemarknaderna har hittat fortsatt styrka i den goda vinstutvecklingen. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg med
hela 7,5% under juli månad och uppgången hittills i år uppgår till mycket goda 31,6%. Världsindex (MSCI AC
World) steg med 1,2% mätt i svenska kronor där tillväxtmarknadsaktier, med Kina i spetsen, tyngde rejält efter
ökade statliga regleringar för både IT- och utbildningsföretag. Varken Fed eller ECB ger ännu inte några signaler
om minskade tillgångsköp och obligationsräntor, både reala som nominella, föll tydligt under månaden. Den
amerikanska tioårsräntan föll 25 punkter till 1,22% medan den svenska motsvarigheten åter är nere på låga
0,1%. Den oerhört låga och negativa realräntan ger fortsatt kraftig stimulans till den globala återhämtningen.
Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) ökade under månaden med 1,8% i lokal valuta och 2,3% i
svenska kronor. Tillväxtmarknader föll under juli med -6,7% i lokal valuta och -6,3% i svenska kronor.
Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade något under månaden från 17,5% till 16,9%.
Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) ökade volatiliteten, från 17,4% till 18,3%, och den europeiska börsens
(SX5E 1Y) volatilitet ökade från 16,7% till 16,9%. Sett till valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot
de flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 8,59 kronor, en euro för 10,20 kronor och
ett brittiskt pund för 11,95 kronor. På räntemarknaden sjönk den nominella svenska tvåårsräntan med 8
punkter till -0,33% medan femårsräntan föll med 18 punkter till -0,20% och den tioåriga var ned 23 punkter till
0,09%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,81%.

TILLGÅNGAR

NOMINELLA RÄNTOR
Handelsbanken Företagsobligation Inv. Grade Criteria Utd B1
Simplicity Företagsobligationer A
Simplicity Likviditet
SPP FRN Företagsobligationsfond A
SPP Global Företagsobligation Plus A
SPP Grön Obligationsfond
SPP Korträntefond
Swedbank Robur Räntefond Kort A
Öhman FRN Hållbar A
Öhman Företagsobligationsfond Hållbar A
Totalt nominella räntor
Totalt räntor

Nominellt belopp
Antal andelar
2021-07-31

161 790
105 246
1 354 609
1 099 506
390 249
258 596
845 208
810 597
831 028
164 948

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

Marknadsvärde Månads2021-07-31 avkastning

15 863 494
13 884 077
153 016 609
127 849 763
43 192 276
27 350 863
100 021 215
82 064 848
93 781 519
20 125 361
677 150 024
677 150 024

Löptid

Rating

0,09%
0,38%
0,05%
0,15%
0,75%
0,35%
-0,01%
0,03%
0,16%
0,41%
0,15%
0,15%

725 959
725 959

TOTALT
677 875 982
0,15%
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.
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Vikt

Duration

2%
2%
23%
19%
6%
4%
15%
12%
14%
3%
100%
100%

0,8
1,1
0,2
0,1
4,5
2,0
0,2
0,7
0,4
2,4
0,7
0,7

0%
0%
100%

0,7

De räntefonder som finns i portföljen har samtliga en tillfredställande genomsnittlig kreditvärdighet
och en god riskspridning. De har även en god likviditet och kan avyttras med kort varsel.
KREDITLIMITER ENLIGT POLICY

A.
B.
C.
D.
E.

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

A till
B till
C till
D till
E

E
E
E
E

Max andel per
Durationskategori
emittent
K. 0-1 år L. 1-3 år M. 3-7 år N. >7 år Σ Motpart
>1 år
Σ K till N Σ L till N Σ M till N
N
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
80%
45%
30%
100%
90%
70%
50%
30%
20%
80%
60%
40%
20%
20%
12%
35%
25%
15%
10%
12%
8%

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

AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj
2021-07-31
2021-07-31

Portföljens genomsnittliga duration

0,7

Limiter
Min

Max

0,0

1,0

Under månaden har inga transaktioner skett i portföljen.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i
denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador
eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg &
Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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