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Taxa för utlämnande av
allmän handling
2
2019.144 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-13
Jenny Hellsten

Kommunstyrelsen

2019.144 KS

Förslag till ny taxa för kopior av allmänna handlingar
Ärendebeskrivning
Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga. När en handling begärs ut är det
myndigheten som förvarar handlingen som fattar beslut om utlämnade. Allmänhet och media
har rätt att ta del av en allmän handling utan avgift, men för att framställa och lämna ut en
kopia av handlingen får myndigheten ta ut en på förhand fastställd avgift. För att en kommun
ska ha rätt att ta ut avgift för kopia av allmän handling krävs att avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige.
Förvaltningens yttrande
Nuvarande taxa för kopia av allmän handling antogs av kommunfullmäktige den 31 augusti
2005, § 111. Samhällsutvecklingen under de senaste 14 åren innebär att vad som behöver
regleras i taxan har förändrats. I ny taxa för kopior av allmänna handlingar föreslås följande
ändringar:










Avgifterna för att få kopior av allmänna handlingar höjs för att vara i linje med
nuvarande kostnadsläge. Ingen avgift tas ut vid kopiering av allmänna handlingar
understigande tio sidor eller då det totala beloppet understiger 100 kronor för att
kostnaden för administrationen inte ska överstiga intäkten.
Laghänvisningar uppdateras för att hänvisa till nu gällande lagstiftning.
Taxan uttrycker att kostnad för kopior av allmänna handlingar är undantagna från
mervärdesskatt i enlighet med gällande rätt.
Undantag från när avgift för kopior ska tas ut tas bort ur taxan. Behovet av att
framställa papperskopior är generellt sett lägre i en allt mer digitaliserad organisation,
där bland annat kommunens politiker tar del av handlingar via digitala verktyg.
Reglering om rätten till registerutdrag enligt dataskyddsförordningen läggs till.
Avgifter för skapande av elektroniska handlingar genom skanning läggs till.
Tillägg görs angående i vilka fall som handlingar kan lämnas ut elektroniskt, och att
ingen avgift ska tas ut vid utlämnande av handlingar som redan finns i elektronisk
form.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Taxa för kopior av allmänna handlingar antas.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
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Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-13
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Taxa för kopior av allmänna handlingar
Antagen av kommunfullmäktige den XX, § XX
Allmänt
I 2 kap. tryckfrihetsförordningen regleras allmänna handlingars offentlighet. Beslut om en
handling ska lämnas ut fattas enligt offentlighets- och sekretesslagen av den myndighet
som förvarar handlingen. Allmänhet och media har rätt att ta del av en allmän handling
utan avgift, men för att framställa och lämna ut en kopia av handlingen får myndigheten ta
ut en på förhand fastställd avgift. Begäran att få en kopia av allmän handling ska
behandlas skyndsamt. För att en kommun ska ha rätt att ta ut avgift för kopia av allmän
handling krävs att avgiften är fastställd av kommunfullmäktige.
Avgift för kopior
Format
A4, sida 1 - 9

Svart-vitt
Ingen avgift

Färg
Ingen avgift

A4, sida 10

50 kronor

50 kronor

A4, över 10 sidor

4 kronor per pappersark

4 kronor per pappersark

A3

6 kronor per pappersark

6 kronor per pappersark

A2

25 kronor per pappersark

25 kronor per pappersark

A1

50 kronor per pappersark

75 kronor per pappersark

A0

75 kronor per pappersark

100 kronor per pappersark

Ingen avgift tas ut vid kopiering av allmänna handlingar understigande tio sidor eller i det
fall det totala beloppet understiger 100 kronor. Moms ska inte tas ut på avgiften. Betalning
sker mot faktura.
En person har rätt att utan kostnad få ett registerutdrag enligt dataskyddsförordningen
gällande kommunens behandling av dennes personuppgifter om inte begäran är
uppenbart ogrundad eller orimlig.
Skapa elektroniska handlingar (skanning)
Elektroniska handlingar kan skapas genom skanning av tryckta handlingar. Kommunen är
dock inte skyldig att lämna ut tryckta handlingar i elektroniskt format. Om en begäran
inkommer om en tryckt allmän handling i elektroniskt format och nämnden har möjlighet
att skapa denna tillämpas avgifterna nedan.
Antal sidor
Sida 1-9
Över 9 sidor

Kostnad
Ingen avgift
50 kronor per påbörjad fjärdedels timme
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Utlämnande av elektroniska handlingar
För utlämnande av allmänna handlingar som redan finns lagrade i elektronisk form ska
ingen avgift tas ut. Kommuner är inte skyldiga att lämna ut handlingar i elektronisk form. I
vissa fall råder förbud mot utlämnande av handlingar i elektronisk form med hänvisning till
integritetsskyddslagstiftning.
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Avgifter för tillstånd enligt
lag om tobak och liknande
produkter
3
2019.190 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-13
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2019.190 KS

Avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande
produkter
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 19 februari, ärende 2019.004 SN § 18,
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter för tillstånd enligt ny lag om tobak och
liknande produkter som träder i kraft 1 juli 2019. Avgifterna avser prövning av ansökan om
försäljningstillstånd och tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av socialnämndens beslut och gör följande
bedömning.
I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med tobak och kommunen kommer med
anledning av den nya lagen behöva upprätta en tillståndshantering och tillsynsverksamhet.
Verksamheterna kommer att upprättas på ett liknande sätt som idag finns för
serveringstillstånd.
Tillståndsordningen i den nya lagen om tobak och liknande produkter innehåller färre
bedömningskriterier och är inte lika komplex jämfört med tillståndsprövning för
serveringstillstånd.
Som underlag till socialnämndens beslut om avgifter görs en jämförelse med andra
kommuner. I jämförelsen framgår att de flesta kommuner inte har hunnit fatta beslut om
avgifter. Däremot har kommunerna Örebro och Eskilstuna beslutat om en avgift på en nivå
som är ett par tusen lägre än deras avgift för serveringstillstånd. Varberg kommun har
beslutat om samma avgift för tobakstillstånd och serveringstillstånd. Hos närliggande
kommuner som Göteborg, Borås och Lerum har man informerats om tankar på en
avgiftsnivå som ska vara ett par tusen under avgiften för serveringstillståndet.
Mot bakgrund av den nya lagen vill Socialnämnden införa två nya avgifter med en
bedömning om att de ska vara cirka 80 procent av avgiften för serveringstillstånd. Avgifterna
ska sättas utifrån självkostnadsprincipen och de föreslagna avgifterna ska spegla
kommunens faktiska kostnad för hantering av tillståndsansökningar. Kommunfullmäktige har
den 30 januari 2019 § 7 fattat beslut om nya avgifter för serveringstillstånd:
-

Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten
Avgift för betydande ändring i bolag

10000 kr
3300 kr

Med anledning av nya tobakslagen behöver två nya avgifter införas:
-

Ansökan om tobakstillstånd
Avgift för betydande ändring i bolag

8000 kr
2600 kr

De årliga tillsynsavgifterna för tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare ska ligga kvar enligt tidigare avgiftsbeslut.

Sida 9 av 254

Ekonomisk bedömning
Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreslagna avgifter inte har någon direkt
påverkan på kommunens eller nämndens ekonomi då nämnden beräknat avgifterna till
självkostnadspris.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Socialnämndens förslag till avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
godkänns och börjar gälla från och med 1 juli 2019.

Beslutet ska skickas till
SN

Simon Lindau
Tf. ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-15
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Socialnämnden
Protokoll
2019-02-19

§ 18 2019.004 SN

Avgifter för tillstånd enligt lag om tobak och liknande produkter
Ärendebeskrivning
En ny lag om tobak och liknande produkter träder i kraft den 1 juli 2019. Genom lagen
upphävs tidigare tobakslag (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425).
Den nya lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med
bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp
från liknande produkter.
I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel
med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus. Lagen omfattar
också regler om bl.a. produktkrav, rapporteringsskyldighet, märkning, förpackning,
marknadsföring, handel och tillsyn mm.
Med anledning av den nya lagen kommer kommunen att behöva upprätta en
tillståndshantering och tillsynsverksamhet gällande handel med tobak på liknande sätt som
idag finns gällande serveringstillstånd. Ett tillstånd för att bedriva detaljhandel eller
partihandel med tobak får beviljas endast till den som med hänsyn till sina personliga och
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten
samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen.
Vid inkommen ansökan ska kommunen bedöma sökandens lämplighet på olika sätt.
Prövning ska till exempel göras avseende att det inte finns någon ekonomisk eller
tobaksrelaterad brottslighet, att sökanden inte missköter sina ekonomiska åligganden
gentemot det allmänna och att sökanden kommer att driva sin verksamhet i enlighet med
lagens krav. Vid handläggningen ska också kontrolleras att finansieringen av verksamheten
inte sker med illegala medel och att det inte föreligger något bulvanförhållande mm.
Hanteringen av den nya tobakslagen medför att kommunen behöver införa avgifter kopplat
till ansökan av handel med tobak och liknande produkter.
Enligt 8 kap 1 § i ny lag om tobak och liknande produkter framgår att en kommun får ta ut
avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd enligt de grunder som beslutas av
kommunfullmäktige.
Enligt 8 kap 2 § i samma lag får en kommun ta avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig försäljning.
Beredning
Grunderna för avgiftsuttaget bestäms av komunfullmäktige och ska följa de allmänna krav
om självkostnadsprincipen som finns beträffande kommunala taxor. Avgifterna ska spegla
kommunens faktiska kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar vilket innebär att
avgifterna kan variera mellan olika kommuner. Tillståndsordningen i ny lag om tobak och
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Socialnämnden
Protokoll
2019-02-19

liknande produkter innehåller färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex jämfört
med tillståndsprövningen för serveringstillstånd. Regeringen bedömer därför att kommunens
kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan
komma att vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.
De flesta kommuner har ännu inte hunnit fatta något beslut gällande avgifter vid kommande
ny lagstiftning. Några kommuner är dock klara. Örebro och Eskilstuna har fattat beslut om
ansökningsavgift för tobakstillstånd och lagt sig på en nivå med ett par tusen kronor lägre än
deras taxa för serveringstillstånd. Varberg kommun har fattat beslut om samma avgift för
tobakstillstånd och serveringstillstånd. Vid telefonsamtal med närliggande kommuner,
Göteborg, Borås och Lerum finns tankar på att ansökan för tobakstillstånd ska ligga ett par
tusen kronor under taxan för deras serveringstillstånd.
Kommunfullmäktige har 2019-01-30, § 7 fattat beslut om avgifter för serveringstillstånd och
tillsyn, efter förslag från socialnämnden.
- Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten 10 000 kr
- Avgift för betydande ändring i bolag 3 300 kr
Det här innebär att två nya taxor kopplade till den nya tobakslagen behöver införas och
bedömningen är att de ska vara cirka 80 procent av kostnaden för kostnaderna kopplade till
serveringstillstånd:

Avgiftsslag

Kostnad i kronor

Ansökan om tobakstillstånd

8000

Avgift för betydande ändring i bolag

2600

De årliga tillsynsavgifterna för tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare ska ligga kvar enligt tidigare avgiftsbeslut.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer avgifter för tillstånd enligt lag om
tobak och liknande produkter att gälla från och med 2019-07-01.
Avgifterna ska revideras vartannat år.

Expedieras till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Avgifter
Tillstånd och tillsyn enligt
Lag om tobak och liknande produkter

Dokumenttyp: Avgifter
Fastställd av: Kommunfullmäktige
Beslutsdatum: Kommunfullmäktige 2019-__-__, § ___
Diarier nr: 2017.199 SN och 2019.004 741 SN, ____________ KF
Gäller för: Socialnämnden
Giltighetstid: 2019-07-01 tillsvidare
Revideras: 2020, därefter vartannat år
Ansvarig för uppföljning/revidering: Alkoholhandläggare/utvecklingsledare socialförvaltningen
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Lag om tobak och liknande produkter
En ny lag om tobak och liknande produkter trädde i kraft den 1 juli 2019. Genom lagen
upphävdes tidigare tobakslag (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425).
Den nya lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna
med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och
utsläpp från liknande produkter.
I den nya lagen införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel
med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa allmänna platser utomhus. Lagen
omfattar också regler om bl.a. produktkrav, rapporteringsskyldighet, märkning,
förpackning, marknadsföring, handel och tillsyn mm.
Med anledning av den nya lagen har kommunen upprättat en tillståndshantering och
tillsynsverksamhet gällande handel med tobak på liknande sätt som idag finns gällande
serveringstillstånd. Ett tillstånd för att bedriva detaljhandel eller partihandel med tobak får
beviljas endast till den som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden
och omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten
kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i lagen.
Vid inkommen ansökan ska kommunen bedöma sökandens lämplighet på olika sätt.
Prövning ska till exempel göras avseende att det inte finns någon ekonomisk eller
tobaksrelaterad brottslighet, att sökanden inte missköter sina ekonomiska åligganden
gentemot det allmänna och att sökanden kommer att driva sin verksamhet i enlighet med
lagens krav. Vid handläggningen ska också kontrolleras att finansieringen av
verksamheten inte sker med illegala medel och att det inte föreligger något
bulvanförhållande mm.
Kommunen har enligt lag om tobak och liknande produkter också ansvar att bedriva tillsyn.
Tillsyn ska göras gällande bland annat hälsovarningar, produktpresentation och identitetsoch säkerhetsmärkning, marknadsföring, tillhandahållande av tobaksvaror på
försäljningsstället, försäljning av tobaksvaror, åldersgränser vid försäljningen,
egenkontrollprogram med mera. Kommunen har också ett tillsynsansvar gällande
tillhandahållande, egenkontrollprogram, anmälan och försäljning av elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare.
Grund för avgiftsuttag
Enligt 8 kap 1 § i ny lag om Tobak och liknande produkter framgår att en kommun får ta ut
avgift för prövning av ansökan om försäljningstillstånd enligt de grunder som beslutas av
kommunfullmäktige.
Enligt 8 kap 2 § i samma lag får en kommun ta avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig försäljning.
Grunderna för avgiftsuttaget bestäms av komunfullmäktige och ska följa de allmänna krav
om självkostnadsprincipen som finns beträffande kommunala taxor. Avgifterna ska spegla
kommunens faktiska kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar vilket innebär att
avgifterna kan variera mellan olika kommuner. Tillståndsordningen i ny lag om tobak och
liknande produkter innehåller färre bedömningskriterier och är inte fullt lika komplex jämfört
med tillståndsprövningen för serveringstillstånd. Regeringen bedömer därför att
kommunens kostnad för att hantera ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt

1
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sett kan komma att vara något lägre än motsvarande kommunala kostnader för
serveringstillstånd.
Ansökningsavgifter
Nyansökan
Betydande ändring i bolag

8 000 kr
2 600 kr

Tillsynsavgifter
De årliga tillsynsavgifterna för tobak, folköl, receptfria läkemedel och elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare ser ut enligt följande:
En produkt

2 000 kr

Två produkter

3 000 kr

Tre produkter

4 000 kr

Fyra produkter

5 000 kr

2
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Upplåningsram och
marknadsmässiga
räntepåslag
4
2019.140 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-15
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.140 KS

Upplåningsram och marknadsmässiga räntepåslag
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2017, § 193, att kommunens externa
låneskuld inte får överstiga 4 Mdkr. AB Alingsås Rådhus beslutade den 3 oktober 2018, § 28,
att uppmana ägaren att göra en översyn av nuvarande lånetak och förslagsvis höja lånetaket
till 4,5 Mdkr.
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 226, om marknadsmässiga
räntepåslag för respektive bolag under år 2019. Det framgår av tillämpningsanvisningar till
finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern, antagna av kommunstyrelsen den 13 november
2017, § 193, att marknadsmässiga räntepåslag för respektive bolag ska fastställas årligen av
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige godkände den 27 februari 2019, § 33, sammanställd budget för åren
2019-2021.
Förvaltningens yttrande
Sammantaget för kommunkoncernen beräknas investeringar under kommande femårsperiod
ske motsvarande ungefär 3,4 Mdkr, där bolagskoncernen står för ungefär 2,4 Mdkr och
kommunen för resterande 1,0 Mdkr. Merparten av investeringarna sker i
fastighetskoncernen. För att finansiera investeringarna krävs ytterligare upplåning om ca 1
Mdkr kommande femårsperiod. Skillnaden mellan investeringsnivå och ytterligare lån
finansieras löpande av kommunens och bolagens löpande kassaflöden.
Kommuninvest är kommunkoncernens enskilt största långivare och det kan därför finnas ett
syfte med att förändra lånetaket till att närma sig den generella limit som Kommuninvest
använder i sina beräkningar. Utifrån nuvarande generella limit från Kommuninvest skulle
ägaren kunna höja lånetaket till 4,5 Mdkr. Detta medför dock högre finansiella risker för
ägaren och de kommunala bolagen. En högre ränta och en högre låneskuld kommer att
påverka räntekostnaderna negativt och därmed också anstränga de prognostiserade
resultatnivåerna kommande år.
Kommunens finansiella rådgivare har gjort en analys över marknadsmässiga påslag per
bolag för år 2020. Jämfört med beräkningen som gäller för år 2019 visar analyserna generellt
lägre marknadsmässiga påslag för år 2020 jämfört med år 2019. Detta förklaras framförallt
av lägre marknadsräntor samt bättre nyckeltal för bolagen.
Ekonomisk bedömning
Om inte dotterbolagen kan hantera högre räntekostnader genom att antingen öka intäkterna
eller minska andra kostnader kommer detta att påverka resultatnivåerna i bolagen. Ett högre
lånetak skulle dock förbättra möjligheterna till att nå bland annat det uppsatta målet för
nyproduktion av lägenheter, vilket ingår i AB Alingsåshems ägardirektiv. Om koncernen
närmar sig denna generella limit kommer en kreditprövning att göras av Kommuninvest.
Kommuninvest kommer då att analysera eventuella övervärden i bolagen, bolagens
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affärsmässighet och kommunens bärkraft i form av resultatnivåer i syfte att undersöka om
koncernen klarar en högre driftkostnad.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ges rätt att omsätta lån och öka kommunens låneskuld upp till maximalt
4,5 Mdkr.
Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,37 procent för år 2020.
Marknadsmässigt räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,36 procent för år 2020.
Marknadsmässigt räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,38 procent för år 2020.
Marknadsmässigt räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,17 procent för år
2020.

Beslutet ska skickas till
AB Alingsåshem, Fabs AB, Alingsås Energi Nät AB och AB Alingsås Rådhus

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-17

Sida 18 av 254

MARGINALRAPPORT
AB Alingsås Rådhus
2019-03-08
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Räntekurvor 2019-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
AB Alingsås Rådhus erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg
kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av AB Alingsås Rådhus:s finansiella status. Det jämförs med finansiell
status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - AB Alingsås Rådhus

5,9 poäng
(EBIT/Tillgångar: 3,2%)

EBIT/Tillgångar

6,0 poäng
(Räntetäckningsgrad: 3,2
ggr)

Räntetäckningsgrad

2,0 poäng (Soliditet:
13,2%)

Soliditet
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AB Alingsås Rådhus

AB Alingsås Rådhus har erhållit 14,0 poäng av 30 möjliga. 53,4% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög
kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på den längsta av aktuell ränte- och kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell
räntebindning uppgår till 2,2 år och akutell kapitalbindning till 2,2 år per 2019-03-08

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 37 punkter.

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och landsting

Räntekurva A:

Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har 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. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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MARGINALRAPPORT
AB Alingsåshem
2019-03-08
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Räntekurvor 2019-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
AB Alingsåshem erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg
kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av AB Alingsåshem:s finansiella status. Det jämförs med finansiell status
på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - AB Alingsåshem

5,8 poäng
(EBIT/Tillgångar: 3,1%)

EBIT/Tillgångar

5,7 poäng
(Räntetäckningsgrad: 2,9
ggr)

Räntetäckningsgrad

3,1 poäng (Soliditet:
16,1%)
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AB Alingsåshem

AB Alingsåshem har erhållit 14,6 poäng av 30 möjliga. 51,3% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög
kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på den längsta av aktuell ränte- och kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell
räntebindning uppgår till 2,2 år och akutell kapitalbindning till 2,2 år per 2019-03-08

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 36 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och landsting

Räntekurva A:

Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.

Söderberg Partners
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har 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. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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MARGINALRAPPORT
Fabs AB
2019-03-08
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Räntekurvor 2019-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
Fabs AB erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av Fabs AB:s finansiella status. Det jämförs med finansiell status på övriga
kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - Fabs AB

3,8 poäng
(EBIT/Tillgångar: 2,1%)

EBIT/Tillgångar

4,8 poäng
(Räntetäckningsgrad: 2,2
ggr)

Räntetäckningsgrad

4,7 poäng (Soliditet:
19,8%)
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Fabs AB

Fabs AB har erhållit 13,3 poäng av 30 möjliga. 55,8% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på den längsta av aktuell ränte- och kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell
räntebindning uppgår till 2,2 år och akutell kapitalbindning till 2,2 år per 2019-03-08
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 38 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och landsting

Räntekurva A:

Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har 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. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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MARGINALRAPPORT
Alingsås Energi Nät AB
2019-03-08
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Räntekurvor 2019-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
Alingsås Energi Nät AB erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg
kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av Alingsås Energi Nät AB:s finansiella status. Det jämförs med finansiell
status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - Alingsås Energi Nät AB

9,6 poäng
(EBIT/Tillgångar: 5,1%)

EBIT/Tillgångar

Räntetäckningsgrad

10,0 poäng
(Räntetäckningsgrad:
13,2 ggr)

Soliditet

10,0 poäng (Soliditet:
46,3%)
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Alingsås Energi Nät AB

Alingsås Energi Nät AB har erhållit 29,6 poäng av 30 möjliga. 1,3% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög
kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på den längsta av aktuell ränte- och kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell
räntebindning uppgår till 2,2 år och akutell kapitalbindning till 2,2 år per 2019-03-08
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 17 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och landsting

Räntekurva A:

Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har 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. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-05
Konrad Fredh

Kommunstyrelsen

2019.173 KS

Ansökan om medel ur flyktingfond 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016 om riktlinjer för
kommunens flyktingfonder. I enlighet med riktlinjerna finns möjlighet för nämnderna att söka
medel ur fonderna. Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kultur- och utbildningsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden har inkommit med
ansökningar som behandlas i denna skrivelse.
Förvaltningens yttrande
Riktlinjerna innebär att fonderade medel får nyttjas till satsningar med koppling till
integrationspolitiken i kommunen och som gynnar etableringen av nyanlända. Ersättningarna
får inte finansiera sådant som nämnderna erhåller kommunbidrag för. Fonderade medel ska
inte täcka underskott i verksamheten utan vid befarat underskott ska handlingsplan i första
hand upprättas och läggas fram för beslut.
Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av fonden.
Kommunledningskontoret har tagit del av ansökningarna som finns bilagt till ärendet och
gjort följande bedömningar:
Kultur- och utbildningsnämnden ansökan om 0,7 mnkr bör beviljas. Ansökan avser att driva
caféverksamhet vid Nolhaga parkbad och samtidigt erbjuda målgruppen nyanlända
praktikplatser och/eller anställning. Medlen avser att finansiera koordinator för handledning.
Kultur- och utbildningsnämnden ansökan om 4 mnkr bör beviljas. Ansökan avser att ge
målgruppen nyanlända adekvat utbildning och praktikplatser samt uppfylla de uppdrag som
givits av kommunfullmäktige enligt nu gällande flerårsstrategi så som att utveckla
integrationsskapande arbetsmetoder och att integrera nyanlända tillsammans med det civila
samhället och näringslivet.
Barn- och ungdomsnämnden ansökan om 1,6 mnkr bör beviljas. Ansökan avser
studiehandledning, modersmålsundervisning och förberedelseklass.
Ekonomisk bedömning
Statsbidrag som betalas ut från Migrationsverket upphör när barnen övergår från att
vara asylsökande till att få uppehållstillstånd, vilket påverkat nämndens intäkter.
Kostnaderna för målgruppen kvarstår och i förekommande fall krävs ytterligare
insatser för att fullfölja utvecklingsarbetet.
Kommunens flyktingfonder utgör inte en del av kommunens ordinarie budget, utan
hanteras utanför fördelningen av kommunbidrag. Ett beviljande av medel ur
flyktingfonden får således ingen direkt påverkan på fullmäktiges antagna budget. Vid
ett beviljande av medlen kommer behållningen i flyktingfonden att minska vilket
innebär sämre handlingsutrymme att hantera framtida kostnader.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 0,7 mnkr beviljas.
Kultur- och utbildningsnämndens ansökan om 4 mnkr beviljas.
Barn- och ungdomsnämndens ansökan om 1,6 mnkr beviljas.
Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.

Beslutet ska skickas till
KUN; BUN

Kommunledningskontoret
Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-05
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-02-20

§ 24 2019.101 KUN

Ansökan ur flyktingfonden 2019
Ärendebeskrivning
Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF § 2016 2016-09-28) ska
Kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel. I en analys inför
Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi uppmärksammas att det vid
Introduktionsprogrammen (IM) finns ca 30 ungdomar födda 1998 och 1999 och som tidigare
finansierats genom Migrationsverket ej kommer att erhålla extern finansiering under 2019.
Detta medför att medel ur flyktingfonden kommer att sökas för att ge denna målgrupp
adekvat utbildning och praktikplatser samt uppfylla de uppdrag som givits av
kommunfullmäktige enligt flerårsstrategi 2019 (2018-12-12 § 226):
att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera
områden samt att stärka Arena 11:s integrationsinsatser,
att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet,
att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i
kommunens samlade integrationsarbete.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 februari angett följande:
För att kunna fullfölja utvecklingsarbetet gällande arbetet med nyanlända vid
introduktionsprogrammet på Alströmergymnasiet krävs medel för att genomföra utbildning för
asylsökande ungdomar vilka kommunen inte erhåller externa medel för. Vid
introduktionsprogrammet finns ca 139 elever varav ca 80 kräver särskilt stöd på grund av
annan språklig bakgrund än svenska. De sökta medlen om 4 miljoner kronor kommer
medföra att Alströmergymnasiet och vuxenutbildningen kan behålla och utöka personal
såsom koordinator, språkstödjare och yrkeslärare samt samverka med
arbetsmarknadsenheten.
För att kunna möta elevers olika behov vid introduktionsprogrammen vid gymnasiet utöver
nämnda målgrupp kommer ytterligare 30 elever att kunna delta på nationella yrkesprogram
och yrkesvuxutbildningar. Eleverna ges därmed möjlighet att inkluderas i en miljö på
nationella program där de ingår i en yrkesinriktad utbildning och inkluderas i en
svensksspråkig miljö samt får praktik vilket bidrar till att snabbare inträde på
arbetsmarknaden.
Personalresurser för att genomföra ovanstående innebär en koordinator, som kan följa
elevernas utveckling utifrån ett utbildnings- och arbetslivsperspektiv men även utifrån ett
socialt perspektiv samt vara en länk mellan eleven och arbetslivet/arbetsplatsen (praktik). En
handledare som syftar till att följa eleverna på arbetsplatsförlagt lärande (APL) och praktik
samt yrkeslärarkompetens för att kunna individanpassa utbildningarna utefter elevens behov.
De program som berörs av nämndens utvecklingsarbete är bygg- och
anläggningsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, el- och energiprogrammet samt
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-02-20

restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Utöver detta kommer yrkesvuxutbildningarna plåt och svets, kockutbildning samt
barnskötarutbildning utökas med 20-30 platser för nyanlända under etableringen och
gymnasieungdomar. Även elever från Alströmergymnasiet kommer att kunna beredas plats
på utbildningen utifrån efterfrågan.
Målet är att varje enskild individ vid IM ska ha en tydlig individuell plan för sin nuvarande
situation oavsett om du är asylsökande eller återfinns i målgruppen ungdomar som har
finansiering enligt gymnasielagen eller är i avsaknad av ett ämne eller flera från grundskolan.
Utöver nämnda utbildningsinsatser kommer ett genomgående integrationsarbete för
målgruppens livsvillkor att iscensättas genom samverkan mellan vuxenutbildningen,
arbetsmarknadsenheten och Arena Elva.
Sammanfattningsvis för att kunna fullfölja det planerade utvecklingsarbetet ansöker Kulturoch utbildningsnämnden om 4 miljoner ur kommunens flyktingfond då ca 2,5 miljoner för de
30 asylsökande ungdomarna hemmahörande i Alingsås kommun som ej längre finansieras
av Migrationsverket. Övriga medel ansöks för att genomföra de yrkesinriktade utbildningarna
för nyanlända.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 13
februari § 7
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har behandlat
ärendet den 13 februari § 4
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om att få erhålla 4 mkr ur kommunens flyktingfond.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-02-20

§ 25 2019.103 KUN

Ansökan ur flyktingfonden 2019 för caféverksamhet
Ärendebeskrivning
Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF § 2016 2016-09-28) ska
Kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel.
I mars öppnar nya Nolhaga parkbad. Under oktober startade förvaltningen en upphandling av
tjänstekoncession för att driva caféverksamheten i parkbadet. Efter tilldelningsbeslut tackade
leverantören nej till att driva caféverksamheten.
Med anledning av uppkommen situation avser förvaltningen att Nolhaga parkbad, AME och
Integrationsavdelningen ska driva caféverksamheten målgruppen nyanlända och elever vid
Alströmergymnasiets introduktionsprogram (IM) ska få praktik i caféverksamheten. Detta
medför att medel ur flyktingfonden kommer att sökas för att ge sysselsättning och praktik för
gruppen nyanlända och feriepraktikplatser för IM-elever samt uppfylla de uppdrag som givits
av Kommunfullmäktige enligt flerårsstrategi 2019 (2018-12-12 § 226):
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det
civila samhället och näringslivet (uppdrag 14)
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete (uppdrag 19)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning
inom kommunen för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (uppdrag 13).
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 13 februari angett följande:
För att kunna driva caféverksamheten vid Nolhaga parkbad och samtidigt kunna erbjuda
målgruppen nyanlända praktikplatser och/eller anställning krävs medel för att kunna
bibehålla en koordinator som handleder på plats. Koordinatorn ska även handleda de IMelever som har feriepraktik i caféverksamheten. De kan därmed erbjudas sysselsättning
under kvällstid och helger, vilket gör att målgruppen får en möjlighet att förstärka sitt CV
genom arbetslivserfarenhet.
Genom att caféverksamheten drivs på detta sätt kan förvaltningen erbjuda praktikplatser
och/eller anställningar till nyanlända i enlighet med flerårsstrategins mål och uppdrag.
För att kunna driva caféverksamheten enligt denna modell ansöker Kultur- och
utbildningsnämnden om 700 000 kr för att kunna bibehålla en koordinator under 10 månader
som handleder målgruppen.
På sikt kan denna modell även komma att inkludera andra målgrupper inom AME:s
verksamhet och även föreningslivet.
Förvaltningens förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden lyder:
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-02-20

Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om att erhålla 700 000 kr ur kommunens
flyktingfond.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 13
februari § 9 och arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid
har behandlat ärendet den 13 februari § 6. Vid dessa möten beslutade man att hänskjuta
beslut i ärendet till nämndens sammanträde den 20 februari.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden ansöker om att erhålla 700 000 kr ur kommunens
flyktingfond.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Arkivöverlämning och utlån
av allmänna handlingar från
socialnämnden till vård- och
omsorgsnämnden
6
2019.191 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-14
Magnus Engvall

Kommunstyrelsen

2019.191 KS

Arkivöverlämning och utlån av allmänna handlingar från
socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade den 19 februari 2019, § 20 att framställa till kommunfullmäktige
om att överlämna eller införliva de aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva
LSS-verksamheten vidare med vård och omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsstrategin 2018-2020 om att LSS-verksamheten ska
övergå från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden. Den 1 januari 2018 övergick
ansvaret för LSS-verksamheten från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden.
Förvaltningens yttrande
För att vård- och omsorgsnämnden ska kunna driva LSS-verksamheten vidare ur ett
arkivhänseende krävs att socialnämnden överlämnar aktuella allmänna handlingar till vård
och omsorgsnämnden. För att ett sådant överlämnande ska få ske krävs enligt arkivlagen
15 § ett beslut i kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret instämmer med socialnämndens beslut och har inget ytterligare att
tillägga.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Socialnämnden överlämnar de aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva LSSverksamheten vidare till vård- och omsorgsnämnden.
Beslutet ska skickas till
Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Magnus Engvall
Kommunarkivarie

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-14
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Socialnämnden
Protokoll
2019-02-19

§ 20 2019.016 SN

Arkivöverlämning och utlån av allmänna handlingar från socialnämnden
till vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsstrategin 2018-2020 om att LSS-verksamheten ska
övergå från socialförvaltningen till vård och äldreomsorgs-förvaltningen.
Den 1 januari 2018 övergick ansvaret för LSS-verksamheten från socialnämnden till vård och
äldreomsorgsförvaltningen, numera kallad vård och omsorgsförvaltningen.
I detta ärende föreslås dels att socialnämnden framställer till kommunfullmäktige om att
överlämna eller införliva allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare.
För att vård och omsorgsförvaltningen ska kunna driva LSS-verksamheten vidare korrekt ur
ett arkivhänseende krävs också att socialnämnden lånar ut inaktuella handlingar till vård och
omsorgsförvaltningen i referenssyfte. Ett utlån av allmänna handlingar gör att kunskapen om
vilket sammanhang handlingarna kom till bevaras. Detta gör att kravet på arkivvård och
arkivredovisning kan uppfyllas och tillgången till de allmänna handlingarna garanteras såväl
nu som i framtiden
Beredning
För att vård och omsorgsförvaltningen ska kunna driva LSS-verksamheten vidare ur ett
arkivhänseende krävs att socialnämnden överlämnar aktuella allmänna handlingar till vård
och omsorgsförvaltningen. För att ett sådant överlämnande ska få ske krävs enligt arkivlagen
15 § ett beslut i kommunfullmäktige.
I detta ärende föreslås också att socialnämnden lånar ut de inaktuella allmänna LSShandlingar som vård och omsorgsnämnden behöver i referenssyfte och att socialnämnden
ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ett sådant avtal med vård och
omsorgsförvaltningens förvaltningschef.
Ärendet är berett på arbetsutskottets sammanträde 2019-02-06, § 93
Beslut
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ett avtal med vård och
omsorgsförvaltningens förvaltningschef där ansvaret för de inaktuella allmänna LSShandlingarna regleras.
2. Socialnämnden framställer till kommunfullmäktige om att överlämna eller införliva de
aktuella allmänna handlingar som behövs för att driva LSS-verksamheten vidare med vård
och omsorgsnämnden.
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Socialnämnden
Protokoll
2019-02-19

Expedieras till
Kommunfullmäktige
Vård och omsorgsnämnden
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2019-01-17
Karin Hallgren
0322-617198
Tjänsteskrivelse

Överlämning av handlingar från socialnämnden till vård och
omsorgsnämnden
Ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsstrategin 2018-2020 om att LSS-verksamheten
ska övergå från socialförvaltningen till vård och äldreomsorgs-förvaltningen.
Den 1 januari 2018 övergick ansvaret för LSS-verksamheten från socialnämnden till vård
och äldreomsorgsförvaltningen, numera kallad vård och omsorgsförvaltningen.
I detta ärende föreslås att socialnämnden framställer till kommunfullmäktige om att
överlämna eller införliva allmänna handlingar som behövs för att driva verksamheten vidare.
Förvaltningens yttrande
För att vård och omsorgsförvaltningen ska kunna driva LSS-verksamheten vidare ur ett
arkivhänseende krävs att socialnämnden överlämnar vissa handlingar till vård och
omsorgsförvaltningen. För att ett sådant överlämnande ska få ske krävs enligt arkivlagen 15
§ ett beslut i kommunfullmäktige. Detta tjänsteutlåtande beskriver vilka handlingar som
bedömts nödvändiga att överlämna till eller införliva i vård och omsorgsnämnden.
Att överlämna och införliva handlingar innebär att ansvaret för handlingarna överförs från
socialnämnden till vård och omsorgsnämnden och att handlingarna blir en del av vård och
omsorgsnämndens arkiv. Handlingarna ska hållas åtskilda från nämndens övriga arkiv.
Inaktuella handlingar ska däremot inte överlämnas. De ska fortsätta att tillhöra
socialnämnden, men kommer istället att lånas ut till vård- och omsorgsnämnden i referensoch arkivvårdssyfte. Detta behandlas i ett separat ärende______
När handlingar överlämnas tar vård och omsorgsnämnden över ansvaret för den pågående
hanteringen och handläggningen och kan tillföra ny information till aktuella ärenden, akter,
journaler, register, it-lösningar, arkiv mm. Syftet är att upprätthålla kontinuitet i verksamheten
så att brukare blir påverkade i så liten utsträckning som möjligt.
Det beslut som tas om allmänna handlingar med anledning av verksamhetsövergången som
gjordes 2018-01-01 har tre huvudsakliga utgångspunkter:
1. Det ska vara tydligt vilken nämnd som har ansvar för handlingarna
2. Personalen som arbetar inom LSS-verksamheten ska ha fortsatt tillgång till den
information de behöver för att utföra sitt arbete.
3. En ändamålsenlig arkivhantering och efterlevnad av offentlighetsprincipen både nu
och i framtiden ska säkerställas.

Regelverket som styr
Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Myndigheternas hantering av allmänna handlingar och arkiv styrs av ett omfattande
regelverk som utgår ifrån grundlag, tryckfrihetsförordningen (1949:105), och bryts ned i lag,
förordning och lokala föreskrifter och riktlinjer.
Arkivlagen (1990:782) innehåller grundläggande bestämmelser om hur myndigheter ska
sköta sina arkiv för att säkerställa möjligheten att ta del av allmänna handlingar både idag
och i framtiden. Arkivlagen förtydligas i vissa hänseenden i arkivförordningen (1991:446)
Varje nämnd och styrelse i kommunen utgör en egen myndighet. Enligt arkivlagen (3 §)
bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet.
Enligt arkivlagen (4 §) ska varje myndighet ansvara för vården av sitt arkiv. Enligt
arkivförordningen (6 §) ska en myndighets arkivbildning ses över i samband med att
organisationen ändras.
Överlämnande myndighet:
Socialnämnden Alingsås kommun
Övertagande myndighet:
Vård och omsorgsnämnden Alingsås kommun
Beskrivning av de handlingar socialnämnden avser att överlämna eller överlämna och
införliva.
Socialnämnden avser att överlämna eller överlämna och införliva de aktuella allmänna
handlingar som framgår av bilaga.
Att handlingar är aktuella innebär att de tillkommit inom LSS-verksamheten senast 2018-0101 och att de ingår i pågående ärenden, akter, journaler, register, it-lösningar, arkiv mm, där
ny information kan behöva tillföras av vård och omsorgsnämnden.
Handlingar utgörs av såväl fysiska handlingar, i huvudsak pappershandlingar, som
elektroniska handlingar i olika it-lösningar. Handlingarna kan innehålla uppgifter som
omfattas av sekretess. Vård och omsorgsnämden fortsätter att hantera dessa uppgifter enligt
för verksamheten gällande sekretessbestämmelser.
Uppgifter om överlämnade handlingar ska föras in i både socialnämndens och vård och
omsorgsnämndens dokumenthanteringsplaner.
Allmänna handlingar i it-lösningar
För att få införliva elektroniska handlingar i vård och omsorgsnämndens arkiv krävs att det i
den fortsatta hanteringen går att visa sambandet mellan den ursprungliga arkivbildaren.
Detta gäller för att kunna återsöka informationen i framtiden och förstå hur den ursprungligen
skapades och användes i socialnämndens verksamhet.
Praktisk och teknisk hantering av överlämnande
Fysiska handlingar som finns i olika LSS-verksamheter fortsätter att förvaras där så länge
det är ändamålsenligt. Handlingar som finns hos centrala stödfunktioner och i centrala arkiv
på socialförvaltningen flyttas till vård- och omsorgsförvaltningen.
Elektroniska handlingar och information som finns i olika typer av it-lösningar överlämnas
antingen genom att data flyttas eller genom att behörigheter ändras.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Bedömning
Socialförvaltningen ser att ett överlämnande och införlivande av aktuella allmänna
handlingar är det enda alternativet för att säkerställa en korrekt och ändamålsenligt
informationshantering efter överflyttningen av LSS-verksamheten 2018-01-01.
Ett beslut om överlämnande och införlivande av aktuella allmänna handlingar är en
förutsättning för att upprätthålla kontinuitet i verksamheten så att alla som berörs av LSSverksamheten i framtiden påverkas av övergången i så liten utsträckning som möjligt.
Överlämningen är en förutsättning för att kravet på arkivvård och arkivredovisning ska kunna
uppfyllas och tillgången till de allmänna handlingarna garanteras såväl nu som i framtiden.

Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 D
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2019-01-17
Karin Hallgren
0322-617198
Tjänsteskrivelse

Utlån av allmänna handlingar från socialnämnden till vård
och omsorgsnämnden
Ärendet
Kommunfullmäktige fattade beslut i flerårsstrategin 2018-2020 om att LSS-verksamheten
ska övergå från socialförvaltningen till vård och äldreomsorgs-förvaltningen.
Den 1 januari 2018 övergick ansvaret för LSS-verksamheten från socialnämnden till vård
och äldreomsorgsförvaltningen, numera kallad vård och omsorgsförvaltningen.
I detta ärende föreslås låna ut de inaktuella LSS-handlingar som Vård- och behöver i
referenssyfte och att socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna ett sådant
avtal med vård och omsorgsförvaltningens förvaltningschef.
Förvaltningens yttrande
För att vård och omsorgsförvaltningen ska kunna driva LSS-verksamheten vidare korrekt ur
ett arkivhänseende krävs att socialnämnden lånar ut inaktuella handlingar till vård och
omsorgsförvaltningen i referenssyfte. Ett utlån av allmänna handlingar gör att kunskapen om
vilket sammanhang handlingarna kom till bevaras. Detta gör att kravet på arkivvård och
arkivredovisning kan uppfyllas och tillgången till de allmänna handlingarna garanteras såväl
nu som i framtiden. Detta tjänsteutlåtande beskriver vilka handlingar som bedömts
nödvändiga att låna ut till i vård och omsorgsnämnden.
Vissa aktuella handlingar ska däremot överlämnas och införlivas med Vård och
omsorgsnämnden. Dessa handlingar behandlas i ett separat ärende, Dnr.
.
Det beslut som tas om allmänna handlingar med anledning av verksamhetsövergången som
gjordes 2018-01-01 har tre huvudsakliga utgångspunkter:
1. Det ska vara tydligt vilken nämnd som har ansvar för handlingarna
2. Personalen som arbetar inom LSS-verksamheten ska ha fortsatt tillgång till den
information de behöver för att utföra sitt arbete.
3. En ändamålsenlig arkivhantering och efterlevnad av offentlighetsprincipen både nu
och i framtiden ska säkerställas.
Överrenskommelse om utlån av allmänna handlingar
I bilaga till tjänsteutlåtandet finns förslaget till överrenskommelse om utlån av allmänna
handlingar. Enligt förslaget ska överrenskommelsen reglera vilka handlingar som lånas ut
och hur vård och omsorgsnämnden ska förvara och hantera handlingar på uppdrag av
socialnämnden fram till dess att handlingarnas gallringsfrist löpt ut och de gallrats eller
överlämnats till kommunarkivet. Överrenskommelsens parter är socialnämnden och vård och
omsorgsnämnden.
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Motivering till utlån av allmän handling
För att kunna bedriva verksamheten vidare behöver vård och omsorgsnämnden ha tillgång
till vissa handlingar i referenssyfte. Ett utlån av inaktuella handlingar är en förutsättning för
att upprätthålla kontinuitet i LSS-verksamheten så att brukare påverkas i så liten utsträckning
som möjligt.
Ett utlån av inaktuella handlingar för att deras sammanhang och struktur bevaras och de kan
fortsatt hanteras av den personal som har kunskap om dem. Detta är en förutsättning för att
kravet på arkivvård och arkivredovisning ska kunna uppfyllas och att tillgången till de
allmänna handlingarna garanteras såväl nu som i framtiden.
Regelverket som styr
Myndigheternas hantering av allmänna handlingar och arkiv styrs av ett omfattande
regelverk som utgår ifrån grundlag, tryckfrihetsförordningen (1949:105), och bryts ned i lag,
förordning och lokala föreskrifter och riktlinjer.
Arkivlagen (1990:782) innehåller grundläggande bestämmelser om hur myndigheter ska
sköta sina arkiv för att säkerställa möjligheten att ta del av allmänna handlingar både idag
och i framtiden. Arkivlagen förtydligas i vissa hänseenden i arkivförordningen (1991:446)
Varje nämnd och styrelse i kommunen utgör en egen myndighet. Enligt arkivlagen (3 §)
bildas en myndighets arkiv av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet.
Enligt arkivlagen (4 §) ska varje myndighet ansvara för vården av sitt arkiv. Enligt
arkivförordningen (6 §) ska en myndighets arkivbildning ses över i samband med att
organisationen ändras.
Utlånande myndighet:
Socialnämnden Alingsås kommun
Lånande myndighet:
Vård och omsorgsnämnden Alingsås kommun
Beskrivning av de handlingar socialnämnden avser att överlämna eller överlämna och
införliva.
Socialnämnden avser att överlämna eller överlämna och införliva de aktuella allmänna
handlingar som framgår av bilaga.
Att handlingar är aktuella innebär att de tillkommit inom LSS-verksamheten senast 2017-1231 och att de ingår i pågående ärenden, akter, journaler, register, it-lösningar, arkiv mm, där
ingen ny information kan behöva tillföras av vård och omsorgsnämnden.
Handlingar utgörs av såväl fysiska handlingar, i huvudsak pappershandlingar, såväl som
elektroniska handlingar i olika it-lösningar. Handlingarna kan innehålla uppgifter som
omfattas av sekretess. Vård och omsorgsnämden fortsätter att hantera dessa uppgifter enligt
för verksamheten gällande sekretessbestämmelser.
Uppgifter om utlån ska föras in i socialnämndens dokumenthanteringsplan.
Allmänna handlingar i it-lösningar
För att få införliva elektroniska handlingar i vård och omsorgsnämndens arkiv krävs att det i
den fortsatta hanteringen går att visa sambandet mellan den ursprungliga arkivbildaren.
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Detta gäller för att kunna återsöka informationen i framtiden och förstå hur den ursprungligen
skapades och användes i socialnämndens verksamhet.
Arkivvård, arkivredovisning
Vård och omsorgsnämnden ska i enlighet med förslag till överrenskommelse, på uppdrag av
socialnämnden, sköta arkivvården av utlånade inaktuella handlingar i enlighet med gällande
regelverk och kommunarkivets handledningar, råd och instruktioner. Det innebär att vård och
omsorgsnämnden ska gallra, rensa, ordna, förteckna, förbereda och iordningställa
handlingar för leverans till kommunarkivet.
För att vård och omsorgsnämnden ska ha möjlighet att uppfylla sin del av
överrenskommelsen förutsätts att socialnämnden tillhandahåller tillämpliga
dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut som omfattar utlånade handlingstyper.
Vård och omsorgsnämnden är ansvarig för arkivvården under tiden överrenskommelsen
pågår, samt för hantering av begäran om allmän handling inklusive sekretessprövning av
utlånade handlingar.
Praktisk och teknisk hantering av överlämnande
Fysiska handlingar som finns i olika LSS-verksamheter fortsätter att förvaras där så länge
det är ändamålsenligt. Handlingar som finns hos centrala stödfunktioner och i centrala arkiv
på socialförvaltningen flyttas till vård- och omsorgsförvaltningen.
Elektroniska handlingar och information som finns i olika typer av it-lösningar överlämnas
antingen genom att data flyttas eller genom att behörigheter ändras.
Bedömning
Socialförvaltningen ser att ett utlån av allmänna handlingar i referenssyfte, och införlivande
av aktuella allmänna handlingar är det enda alternativet för att säkerställa en korrekt och
ändamålsenligt informationshantering efter överflyttningen av LSS-verksamheten 2018-0101.
Ett beslut om utlån av aktuella allmänna handlingar i ett referenssyfte är en förutsättning för
att upprätthålla kontinuitet i verksamheten så att alla som berörs av LSS-verksamheten i
framtiden påverkas av övergången i så liten utsträckning som möjligt.
Utlånet är en förutsättning för att kravet på arkivvård och arkivredovisning ska kunna
uppfyllas och tillgången till de allmänna handlingarna garanteras såväl nu som i framtiden.

3 (3)
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Principer och kriterier för hantering av handlingar inom LSS-verksamheten

Verksamhetso
mråde/
processgrupp Processbeskrivning med exempel på handlingar

Nr.
1

Principer och kriterier för handling

Styra, planera, följa upp
Här ligger det politiska arbetet. Här kan ärenden från hela
klassificeringsstrukturen hamna, processen innefattar beslutsfattandet,
rapportering etc. hos nämnd/styrelse. Omfattar även övergripande
styrdokument och uppdrag.

1.1

Utföra politiskt
ledningsarbete

1.2

Processen följer årscykeln från budget/verksamhetsplan till uppföljning och
redovisning av resultatet.
Exempel på
Planera, förvalta handlingar: Budgetskrivelser, Mål och inriktningsdokument,
Verksamhetsdokument, kompetensförsörjningsplaner, uppföljningar av
och följa upp
verksamheten aktiviteter.

Handlingarna stannar kvar på socialförvaltningen.
Handlingarna överlämnas och införlivas om de inkommit till
eller upprättats inom Avdelningen för funktionsstöd (AFF)
samt funktionsstödsenheten (FSE) och rör verksamhetsåret
2018.
Övriga handlingar som inkommit till
eller upprättats inom Avdelningen för funktionsstöd lånas ut.

Processen innefattar det styrande arbetet inom myndigheten inkl.
förvaltningsövergripande grupper samt verksamhetsmöten på avdelnings eller
enhetsnivå. Även att organisera och fördela arbete och ansvar samt att
upprätta och hantera internt styrande dokument inom ramen för
myndighetens ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete.
Exempel på handlingar: mötesanteckningar med bilagor, arkivorganisation,
arbets- och delegationsordningar, planer, riktlinjer, strategier, mallar och
andra hjälpmedel, verksamhetsövergripande manualer och lathundar.
Klassificeringsstrukturer, dokumenthanteringsplaner, risk- och
sårbarhetsanalyser, lokala samverkansavtal mm.
Handlingarna stannar kvar på socialförvaltningen.

1.3

Utföra internt
ledningsarbete

1.4

Processen innefattar de projekt/utredningar som leder till att utveckla
verksamheten, t ex. nya verksamhetssystem eller organisationsförändringar.
Utveckla
Exempel på handlingar: Interna utredningar, medarbetarförslag,
verksamheten projekthandlingar mm.
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Handlingar överlämnas och infölivas om de inkomit till eller
upprättats inom AFF eller FSE och kräver åtgärder som ännu
inte påbörjats, är pågående eller är genomförda men ej
redovisade.
Övriga handlingar
som inkommit till eller upprättats inom AFF och FSE lånas ut.

Principer och kriterier för hantering av handlingar inom LSS-verksamheten

1.5

Handlingar överlämnas och infölivas om de inkomit till eller
upprättats inom AFF eller FSE och kräver åtgärder som ännu
Processen omfattar årlig granskning av verksamheten såsom intern och extern inte påbörjats, är pågående eller är genomförda men ej
Hantera revision tillsyn/revision samt internkontroll.
Exempel på
redovisade.
Övriga handlingar
och granskning handlingar: Revisionsrapporter, Internkontrollplaner mm.
som inkommit till eller upprättats inom AFF och FSE lånas ut.

1.6

Samverka och
förhandla som
arbetsgivare

Processen innefattar myndighetens förhandlingsarbete och samverkan med de
facklinga organisationerna (t ex. LSG, MBL) samt att hantera arbetsplatsträffar
(APT).
Exempel
på handlingar: Protokoll och mötesanteckningar från de olika
samverkansgrupperna med eventuella bilagor. Kallelser, dagordningar och
MBL-protokoll mm.

Handlingar överlämnas och infölivas om de inkomit till eller
upprättats inom AFF eller FSE och avser förhandlingar som ej
avslutats 2017-12-31.
Handlingar som rör löpande samverkan som LSG och FSG på
enhetsnivå inom AFF och FSE om de avser möten från och med
2018-01-01. Äldre handlingar lånas ut.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

1.7

Bedriva
systematiskt
arbetsmiljöarbe
te

Processen innefattar de övergripande psykosociala och fysiska
arbetsmiljöarbetet på myndigheten.
Exempel
på handlingar: Skyddsrondsprotokoll, Handlingsplaner, Riskbedömningar,
Instruktioner vid allvarliga risker, Årliga sammanställningar,
Medarbetarenkäter mm.

Handlingar överlämnas och införlivas om de rör AFF och FSE
och avser planerade eller pågående åtgärder från och med
2018-01-01. Äldre handlingar lånas ut.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

1.8

Handlingar överlämnas och införlivas om de rör yttranden
gällande AFF och FSE som är inte är upprättat och expedierat
2018-01-01, eller om ärendet av annan anledning inte
Processen omfattar remisshantering och enkäter från instanser inom såväl
avslutats .
Äldre
Besvara enkäter som utanför Alingsås kommun.
Exempel på handlingar lånas ut.
Övriga
och remisser
handlingar: enkäter, enkätsvar, remisser, remissvar
handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

1.9

Handlingarna överlämnas och införlivas om de inkommit till
eller upprättats inom Avdelningen för funktionsstöd (AFF)
samt funktionsstödsenheten (FSE) och rör verksamhetsåret
2018 och inte besvarats samt då eventuella åtgärder ej
vidtagits.
Övriga handlingar som inkommit
till eller

Hantera externa Processen omfattar myndighetens handläggning av synpunkter och klagomål
synpunkter och av övergripande karaktär.
Exempel på
klagomål
handlingar: Synpunkter, klagomål, avvikelsehantering, händelseanalyser
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1.10

Processen innefattar myndighetens samverkan med andra
Samverka med myndigheter, organisationer och näringsliv m.fl.
andra
Exempel på handlingar: Projekthandlingar från samverkansprojekt,
organisationer Mötesantekningar från möten med andra organisationer mm.

2

Ge verksamhetsstöd

2.1

2.1.1

2.1.2

2.2
2.3

2.3.1

Handlingar överlämnas och införlivas om de inkommit
till eller upprättats inom AFF och FSE och rör pågående
projekt eller motsvarande, dvs. fram till dess att
projektet eller motsvarande är avslutat och redovisat
eller av annan anledning avslutats.
Övriga handlingar som inkommit till eller upprättats
inom AFF och FSE lånas ut.

Administrera anställning

Rekrytera

Processen omfattar arbetet med att hantera rekryteringsprocessen, från
kravställning och annonsering till tillsättning av tjänst, inkl.
spontanansökningar.
Exempel på handlingar: Kravspecifikation/profil, annons, ansökningar,
sökandeförteckning, dokumentation av referenstagning, intervjuer och tester.
Rekryteringsbeslut, anställningsavtal.

Handlingar överlämnas och införlivas om de rör rekrytering av
personal till AFF och FSE som är pågående 2018-01-01, det vill
säga fram till dess att anställningsavtalet är upprättat eller att
rekryteringen av annan anledning avslutats.
Övriga
handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

Hantera
anställning

Processen omfattar handläggning av frågor knutna till pågående anställnig
fram till upphörande av anställning. Här ingår även att hantera omställning,
disciplinåtgärder och entlediganden.
Exempel på
handlingar: Tjänstgöringsbetyg och intyg, Arbetsgivarintyg, Uppgifter rörande
uppsägning, kvittenser, fullmakter avseende sekretessinformation,
dokumentation från utvecklingssamtal samt lönesamtal, dokumenterade
överrenskommelser. Individuella lönebeslut, disciplinärenden, gratifikationer,
indviduella utvecklingsplaner, sekretessförbindelser. Underrättelse till lokal
facklig organisation om tilltänkt åtgärd. Underlag till LAS- och MBL-protokoll.
Underlag till lön. Beslut om lönebidrag. Begäran om avgång.

Handlingar överlämas och införlivas om de rör personal inom
AFFoch FSE, vars anställning är pågående 2018-01-01.
Fysiska personalakter överlämnas men införlivas ej.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

Hantera
bemanning

Kompetensutveckla

Processen omfattar bemanningsfrågor så som schemaläggning,
semesterplanering, tjänstledigheter och föräldraledighet.
Hantera personalsocialal frågor

Processen innefattar myndighetsövergripande kompetensutvecklings- planer
samt att anordna eller delta i personalutbildningar.
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Handlingar överlämnas och införlivas om de rör personal inom
AFF eller FSE vars anställning är pågående och direktöverförs
från och med 2018-01-01.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

Handlingar överlämas och införlivas om de rör personal inom
AFFoch FSE, vars anställning är pågående 2018-01-01.
Fysiska personalakter överlämnas men införlivas ej. Övriga
handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

Principer och kriterier för hantering av handlingar inom LSS-verksamheten

Handlingar överlämas och införlivas om de rör personal inom
AFFoch FSE, vars anställning är pågående 2018-01-01 och
avser ersättningar som ännu inte betalats ut.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

2.3.2

Tillhandahålla
friskvård

Processen omfattar att tillhandahålla personalen friskvård och administrera
friskvårdsersättning.
Exempel på
handlingar: Kvitto på utlägg

2.3.3

Hantera tillbud,
arbetsskada och
otillåten
påverkan

Processen innefattar anmälan, utredning och åtgärd av tillbud och arbetsskada
och annan otillåten påverkan.
Exempel på
handlingar: Ammälan om arbetsskador, avvikelse- och tillbudsrapporter,
åtgärdsbeslut

Handlingar överlämnas och införlivas om de rör personal inom
AFF eller FSE vars anställning är pågående och direktöverförs
från och med 2018-01-01, och ingår i pågående ärenden, fram
till dess att beslut om åtgärd är fattat.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

Processen omfattar handläggning av rehabiliteringsärenden och de
medicinska, sociala, psykologiska och arbetsinriktade åtgärderna. Exempel
på handlingar: förstadagsintyg, protokoll, rehabmöte, handlingsplan,
arbetsförmågebedömningar, utlåtanden, utredningar, arbetsgivarens
anpassningsåtgärder, kompetenskartläggning, läkarutlåtanden mm.

Handlingar överlämnas och införlivas om de rör personal inom
AFF eller FSE vars anställning är pågående och direktöverförs
från och med 2018-01-01, och ingår i pågående ärenden, fram
till dess att beslut om åtgärd är fattat.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

2.3.4

Rehabilitera

2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Administrera ekonomi
Utforma och
följa upp
ekonomi

Processen innefattar att upprätta budget och verksamhetsplan, redovisa och
följa upp resultat samt genomföra internkontroll.
Exempel på
handlingar: Ekonomisk uppföljningsrapport, budgetunderlag, prognoser.

Processen innefattar handläggning av kundfakturor och kundinbetalningar.
Exempel på handlingar: kundregister, avbetalningsplaner, kundfakturor,
Hantera intäkter fakturaunderlag, listor över inbetalningar, maluleringar, avskrivningar av
från kund
fodran mm.
Processen omfattar att hantera och betala leverantörsfakturor samt hantera
Hantera
utbetalningar.
kostnader från Exempel på handlingar: Leverantörsfakturor, följesedlar, listor över
leverantör
utbetalningar, inkasso, utbetalningsallegiat mm.
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Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen.
Tillgång till information i referenssyfte kan hanteras genom att
berörd personal ges läsbehöriget till socialförvaltningens
information.
Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
socialförvaltningens information.
Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
socialförvaltningens information.

Principer och kriterier för hantering av handlingar inom LSS-verksamheten

Processen omfattar löpande stämma av och redovisa ekonomin samt sköta
kodplanen.
Exempel på handlingar: bokföringsorder med underlag, kontoavstämningar,
kodplan, underlag för periodisk avskrivning. Beslut om investering.
Anläggningsregister. Avtal rörande tjänst, Kommunbidrag, Kassarapport,
Dagrapport, Underlag till årsredovisning mm.

2.4.4

Hantera
löpande
ekonomiredovis
ning

2.4.5

Processen omfattar hanteringen av frågor rörande deklarationer och jämkning
Hantera
av moms mm.
Exempel på
skatteredovisnin handlingar: underlag till momsredovisning, ansökan om redovisning av moms,
g
momsrapport, periodisk sammanställning

2.4.6

Hantera
försäkringar

2.5

Processen omfattar tecknande av försäkringar i syfte att skydda mydigheten.
Exempel på handlingar: försäkringsbrev, handböcker, handlingar rörande
ansvarsfrågor, ansvarsskador och egendomsskador. Avtal och
förfrågningsunderlag, personalförsäkringshandlingar, skadeärenden mm.

Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
socialförvaltningens information.
Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
socialförvaltningens information.
Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
socialförvaltningens information.

Köpa in och upphandla

2.5.1

Processen omfattar arbetet med att köpa in en vara/tjänst och
direktupphandla enligt LOU samt upphandling genom avrop mot ramavtal eller Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
Köpa in, beställa genom förnyad konkurrensutsättning.
Exempel på
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
och avtala
handlingar: Underlag till direktupphandling, offerter, anbud, svar på
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
(direktupphandl förfrågningar, utvärdering av inkomna anbud/offerter. Tilldelningsbeslut,
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
a)
beställningar, order- uppdrags- och beställningsbekräftelser mm.
socialförvaltningens information.

2.5.2

Hantera
upphandling
enligt lagen om
offentlig
upphandling
(LOU)

Processen omfattar arbete med att genomföra upphandlingar i konkurrens
samt att hantera överprövning av upphandling.
Exempel Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
på handlingar: Upphandlingsstrategi, förfrågningsunderlag, annonsunderlag,
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
frågor/svar samt rättelser och förtydliganden under anbudstiden. Anbud med
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
bilagor, intyg/bevis för kontroll av leverantör. Öppningsprotokoll,
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
utvärderingsunderlag, tilldelningsbeslut.
socialförvaltningens information.
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2.5.3
2.6

Processen omfattar de affärsmässiga frågorna som löpande avstämningar och
hantering av tvister efter att ett avtal slutits som följd av direktupphandling
Förvalta och och upphandling i konkurrens.
Exempel på handlingar:
följa upp
Tilläggsavtal, villkorsändringar, information om parters ändrade kontakt- eller
ingångna avtal adressuppgifter, uppsägningar, avtalsregister, avtalsdatabas.
Administrera allmänna handlingar

2.6.1

Processen omfattar posthantering, bedömning, registrering, fördelning,
Registrera
skanning, informationssökning och arkivering av diarieförda ärenden.
handlingar och Exempel på handlingar: Diarium, Diarieplan, postlista, fullmakt för
hantera post postöppning, postöppnings och registreringsrutiner. Rek-böcker post nord.

2.6.2

Redovisa, styra
och hantera
handlingarna
och arkiv.

2.6.3

Processen omfattar planering inför och mottagande av arkivhandlingar från
överlämnande myndighet.
Exempel på
handlingar: fullmäktigebeslut om avhändande av allmän handling, förteckning
Ta emot arkiv av arkivhandlingar som mottagits, mottagandekvittenser.

Processen omfattar att samråda med arkivmyndigheten i arkivfrågor,
upprättande av arkivredovsning, gallringsutredning och mottagande av
gallringsbeslut.
Exempel på handlingar: Arkivbeskrivning, arkivförteckning, IT-förteckning,
arkivinventering, gallringsbeslut, gallringsutredning, gallringsframställan

Handlingar och uppgifter stannar kvar på socialförvaltningen
som gäller handlingar fram till 2017-12-31. Tillgång till
information från tidigare år i referenssyfte kan hanteras
genom att berörd personal ges läsbehöriget till
socialförvaltningens information.

Handlingarna stannar kvar på socialförvaltningen som kom in
innan 2018-01-01.

Handlingarna stannar kvar på socialförvaltningen som kom in
innan 2018-01-01.

Handlingarna stannar kvar på socialförvaltningen som kom in
innan 2018-01-01.

2.6.4

Processen omfattar planering inför och överlämning av arkivhandlingar till
mottagande myndighet, samt framtagande av underlag emd förslag till beslut
om avhändande av allmän handling (på annat sätt än genom gallring)
Exempel på handlingar: Fullmäktigebeslut om avhändande av allmän handling,
Handlingarna stannar kvar på socialförvaltningen som kom in
förteckning över arkivhandlingar som överlämnas samt kopia av
Överlämna arkiv mottagningskvittens.
innan 2018-01-01.

2.6.5

Begäran som inkommit till socialförvaltningen överlämas och
införlivas, om utlämnande ej skett eller i det fall handlingen
inte får lämnas ut, om beslut om vägran att lämna ut ej är
fattat. Det gäller under förutsättning att begäran avser
handlingar som omfattas av utlån eller överlämnande fr.o.m.
2018-01-01.

Processen innefattar sekretessprövning/menprövning, beslut om utlämnande
Hantera
samt skriftligt beslut av myndigheten vid ev. nekande av utlämnande.
utlämnande av Exempel på handling: Samtycken, fullmakter, begäran om utlämnande,
handling
följebrev, beslut om vägran att utlämna allmän handling, överklaganden.
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2.7.

Processen omfattar hantering av anmälan om behandling av personuppgifter,
begäran om registerutdrag enligt GDPR, samt anmälan om
personuppgiftsansvarig.
Exempel på
Kontrollera handlingar: Samtycke/återtagande till utlägg på webbplats, förteckning över
personuppgiftb personuppgiftsbehandlingar, registerutdrag, begäran om och svar på begäran
ehandlingar om registerutdrag enligt GDPR mm.

2.8

2.8.1

2..8.2

2.8.3

2.9

2.9.1

Handlingarna överlämnas och införlivas om de inkommit till
eller upprättats inom AFF eller FSE eller berörda
stödfunktioner som avser något av följande:
- samtycken som gäller pågående personuppgiftsbehandlingar
-återtagande av samtycken som gäller rör
personuppgiftsbehandlingar som ännu en upphört
- begäran om registerutdrag som inte lämnats ut
-incidenter och identifierade brister som ännu ej åtgärdats.
-register och förteckningar mm över pågående
personuppgiftsbehandlingar
Övriga
handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

Hantera och förvalta IS/IT
Processen omfattar förvaltning, drift, utveckling och support samt att utifrån
behov, strategier och omvärld utveckla och förädla tjänster.
Exempel på
Förvalta, drifta handlingar: avvikelserapporter, åtgärdsrapport, beställningar,
och utveckla it- användarhandledningar, lathundar för system, förvaltningsuppdrag
system
(systemförvaltning), objektplan mm.

Handlingar överlämnas och införlivas om de inkomkommit till
eller upprättats inom sektor utbilding och rör it-lösningar som
är i drift.
Övriga handlingar stannar kvar på
socialförvaltningen.

Hantera itbehörigheter

Processen om att tilldela och upphäva/återkalla behörigheter i systemstöden
och anskaffning av e-certifikat mm.
Exempel på
handlingar: Beställningar, bekräftelser, register

Handlingar överlämnas och införlivas om de rör personal vars
anställning är pågående 2018-01-01.
Övriga handlingar stannar kvar på socialförvaltningen.

Avveckla itsystem

Processen omfattar arbetet med att säkersätlla att avveckling av tjänster och
enskilda driftsuppdrag görs på ett kontrollerat sätt.
Exempel på
handling: beslut om avveckling av tjänst, plan för avveckling, checklistor,
utvärderingar, konsekvensanalyser, tidplan, systemdokumentation.

Handlingar överlämnas och införlivas om de inkommit till elelr
upprättats inom AFF eller FSE och rör it-system som ännu ej
tagits ur drift. Övriga handlingar stannar kvar på
socialförvaltningen.

Hantera fastigheter, lokaler och fysisk säkerhet
Processen omfattar att hantera frågor rörande hyresavtal och inventarier mm.
Här ingår också att hantera löpande underhåll och drift av lokalerna.
Handlingar rörande lokalbesiktningar, parkeringsfrågor, lokalvårdsfrågor,
frågor rörande avfalls- och återvinningshantering.
Exempel på
Förvalta
handlingar: Hyresavtal, felanmälan av lokaler, lokalbokningar och
fastigheter och
bokningsbekräftelser, besiktningsprotokoll, utredningar angående
inventarier
fastighetsutnyttjande, fastighetsförteckningar mm.
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Handlingar som rör AFF och FSE lånas ut.

Principer och kriterier för hantering av handlingar inom LSS-verksamheten

2.9.2

Hantera fysisk
säkerhet och
skalskydd

3

Processen omfattar att hantera frågor kring fysisk säkerhet, t ex. larm och
inpassering samt ärenden som rör stölder eller obehörigt intrång i
myndighetens lokaler samt att administrera tillträde till fastigheter.
Exempel på handlingar: kvittenser för passerkort/behörighetskort och nycklar,
polisanmälan om stöld/hot/olaga intrång. Handlingar rörande larm och koder.

Handlingar som rör AFF och FSE lånas ut.

Tillhandahålla LSS-verksamhet

3.1

Bedriva LSS-verksamhet

3.1.1

Planera,
förvalta, utföra
och följa upp
verksamheten

3.1.2

Processen omfattar det arbete som görs på bostad med särskild service som
inte ska journalföras.
Exempel på
Dokument kring handlingar: Handlingar om aktiviteter som gjorts, broschyrer och annat
verksamheter informationsmaterial,

Handlingar överlämnas och införlivas om de ingår i pågående
hantering 2018-01-01.
Övriga handlingar
lånas ut.

3.1.3

Hantera
Process omfattar hantering av ingångna avtal och placeringar hos externa
placeringar och vårdgivare. Exempel på handlingar: Avtal med vårdgivare kring placeringar,
externa vårdköp personuppgiftsbiträdesavtal, överrenskommelser.

Handlingar överlämnas och införlivas om de ingår i ett
pågående avtal efter 2018-01-01. Tillgång till information från
tidigare år i referenssyfte kan hanteras genom att berörd
personal ges läsbehöriget till socialförvaltningens information.

3.1.4

Personakt

3.1.5

Samverkan
inom LSSverksamhetens
område

Processen omfattar planering av, utförande av verksamheten samt uppföljning
av verksamheten inom AFF och FSE.
Exempel på
handlingar: Planering, verksamhetsdokument, handlingsplaner, uppföljningar Handlingar överlämnas och införlivas om de fortfarande är
av åtgärder och projekt som gjorts mm.
aktuella 2018-01-01.
Övriga handlingar lånas ut.

Processen innefattar hantering av all journalföring i brukares journal.

Handlingar i pågående ärenden införlivas och överlämnas.
Övriga handlingar lånas ut.

Processen omfattar samverkan mellan brukare, gode män, vårdnadshavare
och anställd personal inom LSS-verksamheten. Processen innefattar även
samverkan inom dessa områden med andra mydigheter som ex.
försäkringskassan.
Exempel på handlingar: Protokoll från samverkansmöten av olika slag.

Handlingar överlämnas och införlivas om de ingår i pågående
ärenden efter 2018-01-01.
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Överrenskommelse om utlån av allmänna handlingar
1. Parter
Mellan Socialnämnden Alingsås kommun och Vård och Omsorgsnämnden i
Alingsås kommun har följande överrenskommelse om utlån av allmänna
handlingar träffats
2. Bakgrund och syfte
Den 1 januari 2018 tog vård och äldreomsorgsförvaltningen, numera kallad vård
och omsorgsförvaltningen, över ansvaret för LSS-verksamheten från
socialförvaltningen. Vård och omsorgsförvaltningen behöver ha tillgång till vissa
allmänna handlingar i referenssyfte för att kunna upprätthålla kontinuitet i
verksamheten. Samtidigt behöver socialförvaltningen säkerställa att kraven på
arkivvård och arkivredovisning kan uppfyllas och att tillgången till allmänna
handlingar garanteras såväl nu som i framtiden.

3. Omfattning
Denna överrenskommelse omfattar de allmänna handlingar som beskrivs i
bilaga till detta avtal ”Principer och kriterier för hantering av LSS-handlingar”.

4. Utlån och förvaring
a) Socialnämnden medger att vård och omsorgsnämnden lånar och förvarar
handlingarna från och med att detta avtal godkänts i nämnd och längs till och
med att handlingarnas gallringsfrist löpt ut och de gallrats eller levererats till
kommunarkivet.
b) Vård och omsorgsnämnden får i sin tur inte låna ut handlingarna vidare
c) Vård och omsorgsnämnden ska hålla handlingarna åtskilda från sina övriga
handlingar och arkiv.

Sida 69 av 254

1 (3)

5. Hantering och arkivvård
a) Vård och omsorgsnämnden ska på uppdrag av socialnämnden förvara,
skydda, gallra, rensa, arkivera, ordna, förteckna och i övrigt hantera
handlingarna i enlighet med aktuell lagstiftning och i enlighet med föreskrifter
och riktlinjer om arkiv- och informationshantering samt kommunarkivets
handledning, råd och instruktioner
b) Vård och omsorgsnämnden ska hantera handlingarna i enlighet med för
verksamheten gällande sekretessbestämmelser.
c) Vård och omsorgsnämnden ska hantera begäran om utlämnande av allmän
handling inklusive sekretessprövning.
d) Vård- och omsorgsnämnden får inte ändra i handlingarna.
e) Socialnämnden ska tillhandahålla de dokumenthanteringsplaner,
gallringsbeslut, arkivbeskrivningar, arkivföreteckningar och andra dokument
som vård och omsorgsnämnden behöver för att fullgöra sina åtaganden
enligt denna överrenskommelse.
f) Vård och omsorgsnämnden har i samband med den praktiska hanteringen
rätt att komplettera uppgifter och korrigera uppenbara felaktivetheter i listan
över inventerade handlingar och utifrån detta vidta lämpliga åtgärder. Detta
ska dokumenteras på ett strukturerat och sammanhållet sätt och redovisas
om en sådan efterfrågas.
6. Leverans till kommunarkivet
Vård och omsorgsnämnden ska leverera de handlingar som ska bevaras,
alternativt förbereda och iordningställa handlingar för leverans efter avtalstidens
slut.
7. Arkivföreteckning och arkivbeskrivning
a) Socialnämnden ska föra in uppgifter om handlingarna i sin arkivbeskrivning
och arkivförteckning.
b) Vård och omsorgsnämnden ska föra in uppgifter om handlingarna i sin
arkivbeskrivning.
8. Ändringar
Ändringar av och tillägg till denna överrenskommelse ska vara skrifliga och
undertecknade av parterna.
9. Giltighet
Denna överrenskommelse gäller från och med det datum överrenskommelsen
godkänts av båda nämnderna och till dess att handlingarna gallrats eller levererats
till kommunarkivet efter att gallringsfristen löpt ut.
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10. Tvister
Tvist rörande tolkning och tillämpning av denna överrenskommelse ska i första
hand avgöras av parterna i samråd med kommunarkivet. Om inte samförstånd
kan nås ska parterna, utan onödigt dröjsmål, hänskjuta frågan till stabschef på
kommunledningskontoret som får avgöra hanteringen av frågan. Om endera
parten begär det, ska frågan hänskjutas till kommunstyrelsens arbetsutskott för
avgörande.
Bilaga
1. Lista över vilka handlingar som lämnas ut inklusive it-lösningar

Överrenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit
var sitt.

Alingsås den _________________

Alingsås den _____________________

_____________________________
Förvaltningschef socialförv.

__________________________________
Förvaltningschef vård och omsorgsförv.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-07
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2018.664 KS

Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade den 23 oktober 2018 § 74 att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa tekniska förvaltningens förslag om revidering av lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018 § 241 att se över regleringen av
fyrverkerier i Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige biföll den 30 januari 2019 § 13 en motion angående regelverk för
fyrverkerier, vad gäller att se över och utvidga den lokala ordningsstadgan.
Samtliga ärenden ovan har föranlett en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna.

Förvaltningens yttrande
Vad gäller de lokala ordningsföreskrifterna för torghandeln i Alingsås kommun har tekniska
nämnden föreslagit att handeln även fortsättningsvis ska ske på Lilla torget, med möjlighet
för samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om torghandel på Stora torget vid behov.
Förslaget innebar även en omformulering av 8 § med anledning av ändrad lagstiftning. I
övrigt har ett fåtal omformuleringar och förtydliganden gjorts, som inte innebär några
ändringar i sak.
Vad gäller de allmänna lokala ordningsföreskrifterna har en utredning gjorts av möjligheterna
att utvidga bestämmelserna om fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Slutsatsen är att
den formulering som 16 § har idag går så långt det enligt lag och praxis är möjligt att
begränsa hanteringen av fyrverkerier. Någon utvidgning av förbudet är därmed inte juridiskt
genomförbar och paragrafen är således oförändrad i förslaget.
I övrigt har en översyn gjorts av samtliga paragrafer i ordningsföreskrifterna. Förslaget
innebär främst språkliga förändringar men vissa ändringar har gjorts i enlighet med praxis
och SKL:s rekommendationer. Till exempel har 13-15 §§ ändrats till att endast omfatta
hundar och inte katter, och ett förtydligande har införts i 15 § om inom vilka områden
upplockningstvång råder.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Alingsås kommun godkänns.
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2. Kommunledningskontorets förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter
för torghandeln i Alingsås kommun godkänns.

Beslutet ska skickas till
SBN, torgvakten

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-07
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun
Senast ändrade av kommunfullmäktige den xx 2019, § xx.
Alingsås kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3
kap. ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Alingsås kommun ska upprätthållas. Bestämmelsen om användande av
pyrotekniska varor i 17 § 2 st har till syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom
skadas.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1
kap.2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 17 § är även
tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun.
3§
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 §
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: Lövekulle
camping- och badplats, Mjörnbadet, Nolhaga park, Nolhaga berg och samtliga
begravningsplatser i kommunen.
Lastning av varor m.m.
4§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av varor ska den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.
Containrar
5§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens
namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
6§
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.
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Affischering
7§
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.
Högtalarutsändning
8§
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.
Insamling av pengar
9§
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Förtäring av alkohol
10 §
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden:
Inom ett område begränsat av Säveån - väg 180 (Vänersborgsvägen) - järnvägen- V
Ringgatan - Södra Strömgatan, Nolhaga park och Nolhaga berg samt området utanför
huvudentrén till Alingsås-Parken, området tillhörande Alströmerskolan mellan
Kungälvsvägen och Bananstigen samt parkeringsplatserna i anslutning till Teatergatan, på
badplats och allmän platsmark vid Lövekulle.
Områdena redovisas på kartbilaga.
Ambulerande försäljning
11 §
För ambulerande försäljning på Kungsgatan krävs polismyndighetens tillstånd.
Inom ett område begränsat av Norra Ringgatan, Västra Ringgatan, Stationsgatan och
Lendahlsgatan råder generellt förbud mot ambulerande försäljning under evenemanget
”Potatisfestivalen”. Undantag kan beviljas av polismyndigheten.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap.1
§ ordningslagen.
Badförbud
12 §
Bad är förbjudet i Säveån nedströms Sävebron.
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Hundar
13 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 13 och 14 §§. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för assistanshund eller för polishund i tjänst.
14 §
Hundar ska hållas kopplade inom ett område begränsat av Norra Ringgatan-Östra
Ringgatan-Södra Ringgatan-och Västra Ringgatan. Vidare ska hundar hållas kopplade
inom följande områden: idrotts-, festplatser och andra aktivitetsområden i samband med
arrangemang, lekplatser samt under tiden 1 april - 30 september även parker eller
planteringar, campingplatser och iordningställda badplatser.
Tikar ska under löptid hållas kopplade, dock inte inom inhägnade områden.
Hundar ska hållas kopplade och får inte rastas på begravningsplatser.
15 §
Inom följande områden ska avföring efter hund plockas upp: på offentlig plats inom
detaljplanelagt område, badplatser, lekplatser, campingplatser, Nolhaga park,
iordningställda motions- och/eller promenadstigar i Kärrbogärde, Erska lunde,
Klockaregårdskullen, Stadsskogen och Hjortgårdens friluftsområde.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
16 §
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom stadskärnan, (inom Norra Ringgatan,
Västra Ringgatan, Vänersborgsvägen och Stationsgatan) och på offentlig plats inomhus.
Det är också förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Alingsås
lasarett (Viktoriagatan, Oscarsgatan, Södra Ringgatan och Vilovägen).
Områdena redovisas på kartbilaga.
Skjutning med luftvapen m.m.
17 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats.
Ridning
18 §
Ridning får inte ske på elljusspåret och gula spåret i Hjortmarkaområdet.
Avgift för att använda offentlig plats
19 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
20 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-12 §§ samt 14-18 §§ i
dessa ordningsföreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun
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----------------------------Dessa föreskrifter träder i kraft den xx.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun
Senast ändrade av kommunfullmäktige den xx 2019, § xx.
Alingsås kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Utöver vad som föreskrivits i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och
säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala
ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till
allmänna försäljningsplatser för torghandel:
Lilla torget.
Stora torgets inre del efter särskilt beslut från samhällsbyggnadsnämnden. Till inre delen
räknas inte parkering utmed östra körbanan.
Fasta och tillfälliga saluplatser
3§
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka
bestäms av samhällsbyggnadsnämnden. Det finns tre avgiftsfria platser för skolungdom.
Fasta platser bokas och betalas årsvis i förskott och gäller då en specifik plats. Torgvakten
kan dock vid enstaka tillfällen, om förhållandena så kräver, anvisa annan plats.
En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av tjänstgörande torgvakt.
Fördelning av saluplatser
4§
Vid fördelning av saluplatser gäller följande.
Fasta platser avser alltid en specifik plats med undantag enligt 3 §.
Regelbundet återkommande torghandlare ska om möjligt tilldelas samma tillfälliga platser. I
övrigt ska tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till
försäljningsplatsen.
Platser till skolungdom fördelas via kösystem efter anmälan till torgvakten.
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till
tillgången på platser.
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När flera platser tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. Ifall en
innehavare av en fast saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller
gjort anmälan till tjänstgörande torgvakt att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen,
har torgvakten rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.
Tider för försäljning
5§
Torghandel får ske helgfria onsdagar och lördagar samt vardag närmast före helgdag.
Torghandel får även ske vardagarna närmast före julafton. Besked om aktuella dagar
meddelas av torgvakten.
Försäljningen får börja tidigast kl. 08:00 och sluta senast kl. 15:00.
Försäljarna får inte tidigare än två timmar före fastställd försäljningstids början lägga upp
varor eller redskap på försäljningsplatsen. Undantag görs dock för tjänstgörande torgvakt
som får börja tidigare.
Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut.
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger
får samhällsbyggnadsnämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider
än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.
Förbud mot försäljning av vissa varor
6§
Sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna
försäljningsplatserna.
Försäljning av livsmedel
7§
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i EU-förordningar och lagstiftning inom livsmedelsområdet samt
föreskrifter meddelade med stöd av dessa. Livsmedelsförsäljning kan kräva registrering hos
miljöskyddsnämnden.
Placering av varor, redskap och fordon
8§
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller
mellan saluplatserna.
Mellan kl. 08:00 och 14:00 får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.
Fordon för transport av varor eller redskap till eller från försäljningsplatsen ska, så snart
lossning och lastning skett, omedelbart köras från platsen.
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Renhållning
9§
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut
samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen samt att föra bort och lägga det i en
behållare för sopor.
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren.
Avgift
10 §
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de
grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.
Fasta platser betalas årsvis i förskott. Avgift för fast plats avser deltagande vid samtliga av
kommunen schemalagda torgdagar enligt 5 §. Uteblivande från sådan dag medger ej
någon reducering av erlagd avgift.
För tillfälliga platser erläggs avgiften kontant till torgvakten vid varje försäljningstillfälle.
Överträdelse av föreskrift
11 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § tredje stycket, 4 §
åttonde stycket första meningen, 5 § första-femte styckena, 7 §, 9 § första och andra
stycket och 10 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket i
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
----------------------------Dessa föreskrifter träder i kraft den xx.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

§ 241 2018.262 KS

Svar på förslag till kommunstyrelsen - Uppdrag till kommunstyrelsen om
begränsning av fyrverkerier i Alingsås, Ingbritt Johansson (C)
Ärendebeskrivning
Ingbritt Johansson (C) har den 9 april 2018 lämnat följande förslag till kommunstyrelsens om
begränsning av fyrverkerier i Alingsås:
Att ordningsstadgan i Alingsås ändras, så att det endast blir tillåtet av avfyra fyrverkerier i
Alingsås kommun två timmar på påsk och två timmar på nyår. Lämpliga tider är 23-01 på
nyårsafton och 20-22 på påskafton.
Vid särskilda samhällsviktiga arrangemang, som till exempel när Alingsås fyller 400 år, ska
dispens kunna ges för fyrverkerier. Då bör arrangören dock använda sig av ljudlösa
fyrverkerier eller en lasershow, för att undvika smällande.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 9 april 2018, § 46, att lämna förslaget till
kommunledningskontoret för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 november 2018 lämnat följande yttrande:
Förslaget som lämnats om fyrverkeribegränsning har flera beröringspunkter med motion
angående regelverk för fyrverkerier – Agneta Grange Petrusson (SD) och Boris Jernskiegg
(S) (lämnad till kommunfullmäktige den 28 februari 2018, § 22).
I beredningen av motionen anmodades miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
tekniska nämnden samt Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund att lämna yttranden
över motionärernas förslag om fyrverkeribegränsningar.
Svar har inkommit från de olika nämnderna samt räddningstjänstförbundet. Den
sammantagna bedömningen utifrån lämnade svar på remissen är att den nationella
regleringen kring avfyrande av fyrverkerier är tillräcklig för att skydda människor, djur och
byggnader.
Samtliga nämnder samt räddningstjänstförbundet ställer sig dock positiva till en översyn av
de lokala ordningsföreskrifterna i syfte att eventuellt ytterligare begränsa var och under vilka
tider som fyrverkerier får avfyras i Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att de lokala ordningsföreskrifterna bör ses över
med anledning av de lämnade förslagen. Den närmare utformningen av de lokala
ordningsföreskrifterna gällande avfyrande av fyrverkerier behöver dock föregås av en
närmare utredning för att säkerställa att Alingsås kommuns lokala regler är i linje med
nationell reglering på området.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2018, § 237 och lämnat följande
förslag till beslut:
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-12-10

Förslagen om fyrverkeribegränsning tas med i arbetet att se över Alingsås kommuns lokala
ordningsföreskrifter. I översynen görs en bedömning om det lämnade förslaget om
fyrverkeribegränsning är i linje med gällande regelverk.
Yrkande
Ingbritt Johansson (C) yrkar att sista meningen i förslag till beslut ska ha följande lydelse:
I översynen görs en bedömning om det lämnade förslaget om fyrverkeribegränsningen, med
2 timmar vid påsk och nyår, är i linje med gällande regelverk.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Förslagen om fyrverkeribegränsning tas med i arbetet att se över Alingsås kommuns lokala
ordningsföreskrifter. I översynen görs en bedömning om det lämnade förslaget om
fyrverkeribegränsningen, med 2 timmar vid påsk och nyår, är i linje med gällande regelverk.
Expedieras till
Klk-kansli
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-10-23

§ 74 2018.445 TN

Utvärdering av flytt av torghandeln samt ändring av lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Hösten 2016 fattades beslut om att flytta över torghandeln som hålls på onsdagar och
lördagar från Stora Torget till Lilla Torget under samma veckodagar. Anledningen till flytten
var att förbättra tillgängligheten till torghandeln då Stora Torgets stenbeläggning begränsade
möjligheten för bland annat personer med rullstol, rullatorer m.m. att ta sig dit. Stora Torget
har även en lutning som inte är optimal för varken besökare eller torghandlare. Förutom
tillgänglighetsaspekten gjordes omlokaliseringen även för att frigöra flera parkeringsplatser
som togs i anspråk vid torgdagar på Stora Torget. Dessutom hade antalet torghandlare
minskat genom åren och därmed bedömdes behovet inte längre finnas av en så stor yta som
delar av eller hela Stora Torget.
En utvärdering av flytten av torghandelns lokalisering samt en genomgång av de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandeln har efterfrågats av Tekniska nämnden. Tekniska
förvaltningen har varit i kontakt med näringslivstrateg på kommunledningskontoret,
torgvakten/torghandlare och den lokala företagarorganisationen Alingsås Handel för att
bedöma konsekvenserna av flytten.
Förvaltningens yttrande
Utvärdering av torghandeln på Lilla Torget
Det kan konstateras att det finns en nedåtgående trend i kommunens torghandel överlag.
Torghandlare är i dagsläget ytterst få till antalet i Alingsås och efterfrågan på torgplatser har
sjunkit genom åren. Troligtvis har det svalnande intresset från försäljare (knallar) inte främst
berott på flytten av torghandeln i sig, utan på grund av andra marknadsmässiga orsaker.
Dock upplever torghandlare att det är svårare att få sålt sina varor på Lilla Torget i och med
att placeringen är långt från Kungsgatan med dess butiker, caféer osv. som drar besökare i
centrum. Det upplevs som att det är färre besökare på torghandeln än tidigare som gör
spontana inköp i samband med att de besöker övriga butiker i staden. Önskemål finns om att
åter ha en torghandel närmre Kungsgatan, vilket skulle innebära en återflytt till Stora Torget.
Den stenbelagda röda ytan i norra delen av Lilla Torget är vid de flesta torgdagar tillräcklig
för att täcka behovet av antalet platser i dagsläget. Vid enstaka tillfällen behöver ett fåtal
parkeringsplatser på Lilla Torget tas i anspråk.
Ett av skälen till omlokaliseringen rör tillgängligheten till platsen där torghandel bedrivs. Det
kan konstateras att Lilla Torget är mer tillgänglighetsanpassat med ett jämnare och planare
underlag i jämförelse med Stora Torgets gatusten och lutning, vilket underlättar
framkomligheten för samtliga besökare. Särskilt för personer med olika typer av
funktionshinder och/eller som har behov av diverse hjälpmedel såsom rullator, permobil eller
liknande.
Färre parkeringsplatser påverkas även negativt av dagens torghandel jämfört med när den
hölls på Stora Torget. Fler parkeringsplatser togs i anspråk på Stora Torget jämfört med
idag, då den röda ytan som främst nyttjas på Lilla Torget är separerad från
parkeringsplatserna. Samma möjlighet finns inte med dagens utformning av Stora Torget.
Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-10-23

Det lokala näringslivet har inte framfört några synpunkter till kommunen i fråga om flytten.
Det har inte heller varit någon diskussion inom Alingsås Handel och därmed bedöms frågan
inte vara särskilt kontroversiell för näringsidkarna. Dock har önskemål från såväl handel som
allmänhet och lokalproducenter framförts till kommunen om en utökad torghandel som lyfter
stadskärnan och destinationen Alingsås.
Med hänsyn till att intresset för att bedriva torghandel minskat genom åren, kan det finnas
behov av att följa dess utveckling och framöver bedöma om offentlig plats bör upplåtas
fortsättningsvis till torghandel eller om det behövs åtgärder och satsningar från kommunens
håll för att främja och bidra till en mer levande torghandel.
Med hänsyn till de aspekter som behandlats ovan bedömer tekniska förvaltningen att
stadens torghandel ska fortsätta bedrivas i första hand på Lilla Torget. För det fall det
uppstår ett behov av att temporärt hålla torghandel på Stora Torget, bör detta kunna ske
efter särskilt beslut av Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden. I samband med en
eventuell framtida utveckling och omgestaltning av Stora Torget kan möjligheten om en
fullständig återflytt av torghandeln tas upp för vidare diskussion.
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun
Tekniska förvaltningen bedömer att ”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås
kommun”, antagna av Kommunfullmäktige den 29 februari 2012, bör revideras. Följande
ändringar föreslås:
Ändring av angiven plats i 2 § från Stora Torgets inre del till Lilla Torget, med tillägg att det
vid behov finns möjlighet att upplåta Stora Torget för torghandel efter särskilt beslut från
Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden.
Eftersom en sammanslagning av Samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden
föreligger bör ändring ske tillsvidare till Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden i 2-3
§§ och 5 §. För det fall ärendet tas upp till Kommunfullmäktige efter sammanslagningen, kan
ändring till slutgiltigt namn göras i föreskrifterna.
8 § avseende försäljning av livsmedel omformuleras så den överensstämmer med gällande
lagstiftning.
Övriga paragrafer bedöms inte vara i behov av korrigering.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-16, § 44.
Beslut
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag att låta stadens torghandel ske
även fortsättningsvis på Lilla Torget, med tillägg att Stora Torget kan nyttjas om särskilt
behov uppstår och efter beslut i Samhällsbyggnadsnämnden/Tekniska nämnden.
Tekniska nämnden godkänner tekniska förvaltningens förslag om revidering av lokala
Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-10-23

ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun, och föreslår Kommunfullmäktige att
fastställa revideringen av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun.
Förslaget föreslås ersätta befintliga ordningsföreskrifter antagna den 29 februari 2012.
Protokollsanteckning
Novak Vasic (MP) och Holger Grahm (MP) lämnar följande anteckning till protokollet:
Tekniska förvaltningen bör tillsammans med näringslivsenheten diskutera framtiden för
Alingsås torghandel, och om det finns möjlighet att framöver flytta den tillbaka till Stora
torget.
Expedieras till
KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-05
Malin Lindholm
0322-616237
2019.119 KS

Kommunstyrelsen

Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås
kommun
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning i kraft. Förordningen syftar till att stärka
fysiska personers rätt till skydd av personuppgifter genom att reglera hur personuppgifter får
behandlas. Enligt förordningen bör personuppgiftsansvariga anta interna strategier som
syftar till att säkerställa att kraven i förordningen efterlevs.
Förvaltningens yttrande
Varje kommunal styrelse, nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker inom dess verksamhet. För att samordna behandlingen av
personuppgifter inom kommunen bör en policy antas som på en övergripande nivå beskriver
personuppgiftsbehandling i kommunen. Policyn kompletteras sedan med detaljerade
styrdokument som syftar till att konkret stödja personuppgiftsbehandlingen i kommunen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås kommun antas.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-05
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Policy för behandling av personuppgifter i Alingsås kommun
Antagen av kommunfullmäktige i Alingsås kommun den xx, § xx
Inledning och syfte
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Förordningen reglerar behandling av
personuppgifter och syftar till att värna fysiska personers rätt till skydd av personuppgifter.
Policyn anger vad som gäller för behandling av personuppgifter inom Alingsås kommun för att
säkerställa att all behandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen.
Utöver denna policy utarbetas övriga styrdokument som syftar till att på ett mer detaljerat sätt
stödja personuppgiftshanteringen inom kommunen.
Definitioner
Med begreppet personuppgift avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan hänföras till
en fysisk nu levande person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer,
telefonnummer, e-postadresser, fotografier etc. Med begreppet behandling avses alla åtgärder
och kombinationer av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempel på detta är insamling,
registrering, lagring, läsning och bearbetning.
Omfattning
Policyn omfattar all behandling av personuppgifter av kommunstyrelsen, samtliga nämnder,
förvaltningar, kommunala bolag och styrelser i Alingsås kommun.
Personuppgiftsansvar
Kommunstyrelsen och varje nämnd i Alingsås kommun är personuppgiftsansvarige för den
personuppgiftsbehandling som sker inom respektive verksamhet. Styrelsen och respektive
nämnd är därmed ansvariga för att inom sitt verksamhetsområde se till att gällande
dataskyddslagstiftning samt denna policy följs.
Samordning
Kommunstyrelsen ska säkerställa att kommunens arbete med efterlevnad av
dataskyddsförordningen sker på ett korrekt och samordnat sätt. För att underlätta för respektive
personuppgiftsansvarig att fullgöra sina skyldigheter ska styrelsen ta fram och uppdatera mer
detaljerade rutiner, mallar och annat underlag. Detta innebär inte någon inskränkning eller
begränsning av respektive personuppgiftsansvarigs ansvar.
Varje nämnd ska utse en kontaktperson som är ansvarig för samordningen av arbetet med
personuppgiftshantering på respektive förvaltning. Dessa personer ska ingå i ett nätverk som
arrangeras av kommunstyrelsen med syfte att samordna personuppgiftsbehandlingen inom
kommunen.
Dataskyddsombud
Kommunstyrelsen och varje nämnd ska utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet har
bland annat till uppgift att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige kring vilka
skyldigheter som gäller enligt dataskyddslagstiftning, samt att övervaka efterlevnaden av
dataskyddslagstiftningen.
Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa att dataskyddsombudet på ett korrekt sätt och i
god tid deltar i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter, samt stödja dataskyddsombudet
i dess arbete.
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Personuppgiftsbiträde
En leverantör eller liknande utanför organisationen som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning kallas för personuppgiftsbiträde. När personuppgiftsbiträde
anlitas ska personuppgiftsbiträdesavtal tecknas.
Laglighet
Vid all behandling av personuppgifter ska hänsyn tas till den enskildes integritet och rättigheter.
Behandlingen ska vara laglig, korrekt och öppen gentemot de registrerade.
Innan behandling av personuppgifter påbörjas ska ett särskilt angivet och berättigat ändamål
fastställas. Behandling av personuppgifter får inte ske för ett ändamål som är oförenligt med det
ursprungliga ändamålet.
Uppgiftsminimering
Insamling av personuppgifter får inte vara mer omfattande än nödvändigt.
Alla personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade. Personuppgifter som är felaktiga ska
raderas eller rättas utan dröjsmål.
Insamlade personuppgifter ska endast bevaras i identifierbar form så länge det är nödvändigt
för ändamålet och inte annat följer av lag. Därefter ska de avidentifieras eller gallras.
Dokumentation
All personuppgiftsbehandling ska dokumenteras i så kallade registerförteckningar. Dessa ska
vid varje tillfälle vara uppdaterade och korrekta.
Åtkomst och säkerhet
Åtkomst till personuppgifter ska begränsas till de anställda och förtroendevalda som behöver
dem för att fullgöra sina uppdrag och uppgifter. Övriga åtgärder som bedöms lämpliga för att
skydda personuppgifter och säkerställa den enskildes rättigheter ska vidtas. Överföring av
personuppgifter till tredje land får inte ske utan att nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas.
Personuppgiftsincidenter
Säkerhetsincidenter som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller
obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter kallas för
personuppgiftsincidenter. Senast 72 timmar efter att den personuppgiftsansvarige fått vetskap
om att en personuppgiftsincident inträffat ska detta anmälas till Datainspektionen, om det inte
är osannolikt att incidenten medför en risk för enskildas rättigheter och friheter.
Rättigheter
Den enskildes rättighet att få information om och tillgång till sina personuppgifter samt att få
sina personuppgifter rättade eller raderade ska så långt möjligt upprätthållas.
Revidering
Denna policy ska fastställas på nytt vid ny mandatperiod, samt vid behov revideras.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-18
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2019.113 KS

Området för fordonsservice i Tokebacka
Ärendebeskrivning
Detaljplanen Väg E20 delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter vann laga kraft den 1
oktober 2014 efter antagande i kommunfullmäktige den 3 september 2014 §97.
Detaljplanens syfte var att möjliggöra utbyggnaden av E20 samt att bilda ett område för
småindustri(J1), en del av detaljplanen möjliggör också fordonsservice och service till
trafikanter(G1). I området för fordonservice ligger två byggnader, Tokebackahusen, som i
detaljplanen skyddas genom q-märkning.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2016 §197 att marken detaljplanelagd för
fordonservice skulle säljas genom markanvisningstävling. I slutet av 2016 påbörjades
markanvisningstävlingen för marken och de två q-märkta byggnaderna.
Markanvisningstävlingen avgjordes i början av 2017 där tilldelning skedde till den enda
kvalificerade budgivaren. Bland kriterierna i markanvisningsavtalet fanns att etableringen
skulle innebära fordonsservice samt service för trafikanter och att de två byggnaderna skulle
bevaras/rustas upp och användas i verksamheten. Förhandlingar har pågått med
exploatören som vann tävlingen men i början av januari 2019 meddelade exploatören att
den dragit sig ur.
Kommunledningskontorets yttrande
Markområdet är beläget i Tokebacka och är ca. 8000 m2 stort med två byggnader som blivit
skyddade i detaljplan genom q-märkning. Denna märkning innebär att husen inte får rivas
eller förvanskas och att yttre underhåll ska ske varsamt. Byggnaderna är i behov av att
renoveras, det har inte heller gjorts några underhållsarbeten under den tid förhandlingar
pågått med vinnaren i markanvisningstävlingen då intentionerna var att sälja byggnaderna i
befintligt skick. Upprustning och ändringar efter tävlingens genomförande skulle dessutom
ändrat förutsättningarna för markanvisningstävlingen.
I kommunstyrelsen den 10 oktober 2016 §197 beslutades att området ska säljas genom
markanvisningstävling medans övriga områden i Tokebacka ska säljas genom
direkttilldelning. Då det endast inkom ett anbud i föregående markanvisningstävling föreslår
kommunledningskontoret att området ska säljas genom direkttilldelning istället.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär ingen kostnad för kommunen utanför den dagliga verksamheten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att markområdet gällande fordonsservice i detaljplanen, Väg E20
delen Kristineholm-Bälinge och verksamheter, kan säljas genom direkttilldelning med
förutsättningen att byggnaderna ska bevaras och ingå i verksamheten.
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Beslutet ska skickas till
Expl

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-18
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-15
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.137 KS

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner 2019
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beretts färdigt.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner, vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år, ska avskrivas från ytterligare beredning eller fortsätta handläggas.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner,
daterad den 15 mars 2019. Totalt har 15 motioner lämnats in till kommunfullmäktige som
ännu ej är besvarade. Tre motioner är äldre än ett år.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år:
Motion angående införandet av strukturerade riskanalyser inom dricksvatten försörjning –
Thomas Pettersson (C), 2016.813 KS.
Motion – säkrare kommun, klimathot – Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson
(SD), 2018.187.
Motion – säkrare kommun, kameraövervakning – Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange
Petrusson (SD), 2018.189 KS.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-15
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2019-03-18

Diarienummer
2019.212 KS

2019.192 KS

2019.165 KS

Sändare/mottagare
Leif Hansson (S),
Micaela Johansson
(S) och Camilla
Stensson (S)

Ärenderubrik
Motion om att upprätta ett program för
milijöanpassat byggande - Leif Hansson
(S), Micaela Johansson (S) och Camilla
Stensson (S)

Birgitta Larsson (S),
Simon Wærn (S) och Motion angående ökat samnyttjande av
Sebastian Aronsson kommunala lokaler: för ett stärkt
föreningsliv! - Birgitta Larsson (S), Simon
(S)
Wærn (S) och Sebastian Aronsson (S)
Anna Hansson (MP)
Motion om inrättande av Alingsås miljöpris Anna Hansson (MP)

2019.117 KS

Martin Lindberg (V)

2018.503 KS

Per Palm, Jan
Kesker, Kristina
Grapenholm och
Anita Brodén (L)

2018.502 KS

Boris Jernskiegg
(SD)

2018.461 KS

Anita Brodén (L),
Kristina Grapenholm
(L) och Per Palm (L)

Motion angående införande av fri entré för
pensionärer på Nolhaga simhall - Martin
Lindberg (V)

Motion angående utredning om
lärarassistenter i grundskolan - Per Palm,
Jan Kesker, Kristina Grapenholm och Anita
Brodén (L)
Motion angående staty av Gustav II Adolf Boris Jernskiegg (SD)

Motion angående utredning om placering
av E20 - Anita Brodén (L), Kristina
Grapenholm (L) och Per Palm (L)

1(3)

Status

Reg.-datum

Kommunfullmäktige har den 27 februari 2019, § 43 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2019-02-26
Kommunfullmäktige har den 27 februari 2019, § 42 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.
2019-02-25
Kommunfullmäktige har den 27 februari 2019, § 41 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2019-02-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 februari
2019, § 33 att remittera till kultur- och utbildningsnämnden.
Kultur- och utbildningsnämnden ska inkomma med svar
senast den 3 maj 2019.

2019-01-30

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november
2018, § 214 att remittera till barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden ska inkomma med svar senast
den 3 maj 2019.

2018-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november
2019, § 213 att lämna ärendet till kommunledningskontoret
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
motionssvaret den 27 mars 2019.

2018-09-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 november
2019, § 212 att lämna ärendet till kommunledningskontoret
för beredning. Kommunledningskontoret bereder motionen. ,
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Diarienummer
2018.427 KS

Sändare/mottagare
Anna Hansson (MP)

2018.385 KS

Jan Kesker (L), Anita Motion om en Karin Boye-plats i Alingsås Brodén (L), Per Palm Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm
(L) och Kristina
(L) och Kristina Grapenholm (L)
Grapenholm (L

2018.374 KS

Anita Brodén (L)

Motion - snabbt besked kring byggärenden
utan lovplikt samt halverad tid för enkla
bygglovsärenden Anita Brodén (L)

2018.373 KS

Anita Brodén (L)

Motion - inför en-visselblåsarfunktion i
Alingsås kommun - Anita Brodén (L)

2018.355 KS

Bo Olsson (S) och
Simon Waern (S)

Ärenderubrik
Motion - Föreningarnas Hus - Anna
Hansson (MP)

Motion om en mänsklig stadsbyggnad för
ökad trygghet - Bo Olsson (S) och Simon
Waern (S)

Status

Reg.-datum

Kommunstyrelsen beslutade den 11 mars 2019, § 44 att
föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås.
Kommunfullmäktige behandlar motionssvaret den 27 mars
2019.

2018-06-28

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti
2018, § 140 att remittera till samhällsbyggnadsnämnden
och kultur- och fritidsnämnden. Remissvar lämnades av
samhällsbyggnadsnämnden den 18 februari 2019, § 22, och
av kultur- och fritidsnämnden den 17 december, § 78.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar motionssvaret
den 27 mars 2019.

2018-06-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti
2018, § 140 att remittera till samhällsbyggnadsnämnden.
Remissvar lämnades av samhällsbyggnadsnämnden den
17 december 2018, § 213. Kommunledningskontoret
bereder motionen.

2018-05-31

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 27 februari
2019, § 23 att föreslå kommunfullmäktige att motionen ska
anses besvarad. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 27 mars 2019.

2018-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti,
§ 137 att remittera till samhällsbyggnadsnämnden.
Remissvar lämnades av samhällsbyggnadsnämnden den
19 november 2018, § 190. Kommunledningskontoret
bereder motionen.
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2018-05-18

Diarienummer

Sändare/mottagare

2018.189 KS

Boris Jernskiegg
(SD) och Agneta
Grange Petrusson
(SD)
Boris Jernskiegg
(SD) och Agneta
Grange Petrusson
(SD)

2018.187 KS

2016.813 KS

Thomas Pettersson

Ärenderubrik
Status
Motion - säkrare kommun,
Motionssvar lämnades till kommunfullmäktige den 27
kameraövervakning - Boris Jernskiegg (SD)
februari 2019, § 39. Kommunfullmäktige beslutade att
och Agneta Grange Petrusson (SD)
bordlägga motionen till den 27 mars 2019.
Motion - säkrare kommun, klimathot - Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta Grange
Petrusson (SD)

Motion angående införande av
strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas
Pettersson (C)

Reg.-datum

2018-03-16

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 mars
2018, § 46, att remittera till miljöskyddsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Remissvar har lämnats av tekniska nämnden den 23
oktober 2018, § 75, av samhällsbyggnadsnämnden den 22
oktober 2018, § 171 och av miljöskyddsnämnden den 19
februari 2019, § 16. Kommunstyrelsens arbetsutskott
behandlar motionssvaret den 27 mars 2019.

2018-03-16

Motionssvar lämnades till kommunfullmäktige den 8 juni
2018, § 100. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera
motionen. Motionen remitterades på nytt till
miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden. Remissvar
lämnades av miljöskyddsnämnden den 26 oktober 2018, §
63 och av tekniska nämnden den 20 november 2018, § 84.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar motionssvaret
den 27 mars 2019.

2016-12-12
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kommun, klimathot - Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange Petrusson (SD)
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-18
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2018.187 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående säkrare kommun, klimathot
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 28
mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de framför att
kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan
göras tryggare.
Motionärerna yrkar följande:







Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 april 2018, § 79 att remittera motionen till
miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Förvaltningens yttrande
Miljöskyddsnämnden behandlade ärendet den 19 februari 2019, § 16, och tekniska nämnden
den 23 oktober 2018, § 75. Både miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden ställer sig
positiv till yrkandena i motionen om klimatåtgärder och vill särskilt betona vikten av en
övergripande sammanhållande funktion som driver klimatarbetet framåt.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 22 oktober 2018, 171, och besvarar
motionärernas att-satser och beskriver hur nämnden arbetar med anpassningar till klimatet
redan i dag. Samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning till om motionen ska tillstyrkas eller
avstyrkas.
Kommunledningskontoret instämmer i remissvaren från miljöskyddsnämnden och tekniska
nämnden, arbetet med att minimera skador orsakade av klimatförändring kräver ett
strategiskt arbete och samarbete inom hela kommunen. Som det framkommer i remissvaren
är nämnderna medvetna om riskerna och arbetar för att motverka dessa. Detta är dock inte
en fråga som nämnderna var för sig kan hantera själva. Vid miljöskyddsnämnden finns en
miljöstrateg, en funktion som bland annat ansvarar för kommunens strategiska miljö- och
hållbarhetsarbete. Samverkan kring klimatfrågan sker även med andra organisationer så
som Göteborgsregionen.
Kommunledningskontoret föreslår att motionens första punkt bifalls, och att resterande
punkter avslås. De punkter som är relevanta bör istället ingå i de handlingsplaner som
omnämns i punkt ett.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär kostnader i form av administrativ tid.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionens första punkt bifalls, resterande punkter avslås.
Beslutet ska skickas till
Miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-18
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2019-02-19

§ 16 2019.010 MN

Yttrande på Remiss. Motion-Säkrare kommun, klimathot-Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) (MR 2018-1288)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 28
mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de framför att
kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan
göras tryggare.
Motionärerna yrkar:
· Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
· Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
· Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
· Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
· Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
· Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder
Kommunfullmäktige beslutade att lämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-25, § 79 att
remittera motionen till miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
Klimathotet innehåller ett antal faktorer, varav ökade regnmängder och vattenflöden är den
som berör nybebyggelse mest. Dock finns i befintlig infrastruktur idag vissa bekymmer vid
stora regnmängder, t.ex att underfarter översvämmas så att fordon inte kan ta sig fram. Detta
kan vara problematiskt framförallt vid utryckningssituationer, men även privatpersoner/bilister
kan såklart påverkas.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse 6 februari lämnat följande yttrande:
Miljöskyddskontoret välkomnar ett helhetsgrepp kring klimatfrågan i kommunen.
Miljöskyddskontorets arbete i dessa frågor är ofta i tillsynen där vi till viss del kan ställa krav
på verksamhetsutövare. Men till stor del hamnar dessa frågor på samhällsbyggnadskontoret
där både utförar- och planerar avdelningarna finns.
Miljöskyddskontoret samarbetar med andra förvaltningar när det gäller vattensamordning och
naturvård och till viss del kan frågor om klimathot komma in i dessa forum.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2019-02-07, § 12.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2019-02-19

Beslut
Miljöskyddsnämnden ställer sig positiv till yrkandena i motionen om klimatåtgärder och vill
särskilt betona vikten av en sammanhållande funktion för alla kommunens förvaltningar som
driver klimatarbetet framåt.
Beslutet justeras omedelbart.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2018-10-22

§ 171 2018.104 SBN

Remiss, Motion säkrare kommun, klimathot - Boris Jernskiegg (SD) och
Agneta Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 28
mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de framför att
kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan
göras tryggare.
Motionärerna yrkar att:
 Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
 Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
 Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
 Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
 Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
 Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder

Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-25, § 79 att
remittera motionen till miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
Klimathotet innehåller ett antal faktorer, varav ökade regnmängder och vattenflöden är den
som berör nybebyggelse mest. Dock finns i befintlig infrastruktur idag vissa bekymmer vid
stora regnmängder, t.ex att underfarter översvämmas så att fordon inte kan ta sig fram. Detta
kan vara problematiskt framförallt vid utryckningssituationer, men även privatpersoner/bilister
kan såklart påverkas.
Samhällsbyggnadsnämnden har idag som utgångspunkt att ny bebyggelse i så stor
utsträckning som möjligt ska lokaliseras till områden som inte riskerar att översvämmas. Viss
information finns i våra befintliga kartlager, men ofta beställs i samband med
detaljplaneuppdrag också mer specifika utredningar för just den aktuella platsen. T.ex. kan
simulering av sk hundraårsregn göras, för att se hur platsen där bebyggelse prövas
påverkas. Detsamma gäller vid planering av kommunal infrastruktur.
I samband med förhandsbesked eller bygglov med lokaliseringsprövning prövas också
markens lämplighet för bebyggelse, där eventuell översvämningsrisk är en faktor som ligger
till grund för bedömningen.
Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet på sitt sammanträde 2018-10-15, § 141.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2018-10-22

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget och
överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Expedieras till
KS/KF
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Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden
Protokoll
2018-10-23

§ 75 2018.231 TN

Remissvar. Motion om säkrare kommun och klimathot från Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 28
mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de framför att
kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan
göras tryggare.
Motionärerna yrkar:
· Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
· Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
· Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
· Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
· Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
· Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder

Förvaltningens yttrande
Tekniska förvaltningen välkomnar ett helhetsgrepp kring klimatfrågan i kommunen.
Inom ramen för Tekniska förvaltningens verksamheter utvärderas de situationer vi ställts
inför och en åtgärdsplan för förebyggande arbete samt beredskapsplan för framtida
situationer har upprättats. Anläggningar och installationer i samhället anpassas succesivt till
ett förändrat klimat utifrån erfarenhetsbaserad riskanalys. Exempel på utförda åtgärder är
höjning av vägar, insatser på dagvattensystemet, invallning av anläggningar, plan för
förändrat styrsätt i processanläggningarna etc. Konkreta exempel på kontinuerliga och
kommande åtgärder är kontroll av nederbörd och nivåer i vattendrag och sjöar,
ombyggnation av avrinningssystem i underfarter, skredriskåtgärder, förebyggande
klimatåtgärder på vattenverken i samarbete med livsmedelsverket och fortsatta
förebyggande investeringar inför strömbortfall.
Förvaltningen har dock en stor utmaning i det fortsatta arbetet som ligger framför oss, inte
minst i att fortsätta identifiera hur vi påverkas och öka vår kompetens.
Tekniska förvaltningen saknar samverkan med andra förvaltningar och utsedd ansvarig roll
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden
Protokoll
2018-10-23

som håller ihop helheten i klimatfrågan samt upprätthåller en kontinuitet i det
kommunövergripande arbetet. För att intensifiera klimatarbetet på förvaltningsnivå föreligger
även en viss resursbrist.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2018-10-16, § 45.
Beslut
Tekniska nämnden ställer sig positiv till yrkandena i motionen om klimatåtgärder och vill
särskilt betona vikten av en sammanhållande funktion för alla kommunens förvaltningar som
driver klimatarbetet framåt.
Expedieras till
KS/KF
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Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Page
107
2 of
av2254

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-04-25

§ 79 2018.187 KS

Motion - säkrare kommun, klimathot - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning

Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige
den 28 mars 2018, § 64 lämnat en motion om klimathot mot kommunen där de
framför att kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och utreda
hur samhället kan göras tryggare.
Motionärerna yrkar att:
· Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
· Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
· Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
· Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
· Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
· Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder
Kommunfullmäktige beslutade att lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet remitteras till miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och
tekniska nämnden.
Expedieras till

MN, SBN, TN

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-03-28

§ 64 2018.187 KS

Motion - säkrare kommun, klimathot - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning

Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) lämnar en motion om
klimathot mot kommunen där de framför att kommunen bör arbeta fram en
handlingsplan för extremväder och utreda hur samhället kan göras tryggare.
Motionärerna yrkar att:







Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter
Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot
Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter
Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder
Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker
Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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2018-03-15

Motion
Säkrare kommun – klimathot
Hundraårsregn, stormar, översvämningar, torka, kyla och snö.
Vädrets nycker berör oss alla.
Ju fler människor på klotet desto mer klimatpåverkan. Att allt fler får det allt bättre påverkar det
globala klimatet i en oroväckande takt.
Golfströmmen förändras, världstemperaturen går upp och extremväder blir allt vanligare.
Domedagen tycks vara nära… Fimbulvinter och Ragnarök…
Vad kan vi i Alingsås göra för att motverka detta hot? Mycket litet när vi bara är 40 000 i en värld
med över 8 000 000 000 människor.
Vad vi bör göra på kommunal nivå är att identifiera och minimera skador i vädrets framfart. För några
år sedan översvämmades båda järnvägsundergångarna och staden delades. Översvämningar hotar
renhållningsverket och byggnader hamnar under vatten.
Vi Sverigedemokrater anser att kommunen bör arbeta fram en handlingsplan för extremväder och
utreda hur vi kan göra samhället tryggare.
Vi yrkar därför:
Att klimathotet identifieras och att handlingsplaner upprättas därefter.
Att nybebyggelse säkras och planeras utifrån framtida väderhot.
Att renhållningsverk och vattenförsörjning säkras mot vädrets makter.
Att räddningstjänsten får de resurser som krävs vid extremväder.
Att infrastrukturen planeras så att hänsyn tas till översvämningsrisker.
Att energiförsörjningen säkerställs vid extremväder.

Boris Jernskiegg, SD Alingsås
Agneta Grange Petrusson, SD Alingsås
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-18
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2016.813 KS

Kommunstyrelsen

Svar på återremiss av motion angående införande av
strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) lämnade till kommunfullmäktige den 14 december 2016, § 286 en
motion om att införa strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning.
Motionären föreslår att:
Alingsås kommun implementerar WHO:s Water Safety Plans (WSP) för att bättre förebygga
hälsorisker för vattenburna sjukdomsutbrott i dricksvattenförsörjningen, nu och i framtiden.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 30 maj 2018, § 100 och beslutade att
återremittera ärendet för att erhålla fördjupad kunskap, eftersom ny information förts fram
från talarstolen under kommunfullmäktiges sammanträde.
Förvaltningens yttrande
Efter beslut om återremiss i kommunfullmäktige den 30 maj 2018, § 100 skickades motionen
på nytt till miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden för besvarande.
Miljöskyddsnämnden behandlade ärendet den 26 oktober 2018, § 63 och bedömer att WSP
inte tillför något ytterligare jämfört med de metoder som används idag, men att nämnden
saknar spetskompetens inom området. Nämnden har inte gjort någon kostnadsuppskattning
utan hänvisar till att en kostnadsuppskattning skulle kunna göras av extern part eller annan
del av kommunen.
Tekniska nämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) behandlade ärendet den 20
november 2018, § 84 och anger på nytt att nämnden ställer sig positiv till alla typer av
arbetssätt som kan undanröja risker, men att implementering av riskanalyser enligt WSP inte
är aktuell i dagsläget. I sin beredning tillför dock nämnden ny information om hur de arbetar
med riskanalyser idag och vilka satsningar som planeras utföras under 2019.
Med stöd i nämndernas svar bedömer kommunledningskontoret att motionen bör avslås.
Både miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden anser fortfarande att dagens arbete med
riskfrågor anknutet till dricksvattenförsörjning är tillfredsställande. Kommunledningskontoret
instämmer med berörda nämnder att frågan om dricksvattenförsörjning är viktig och att
denna behöver vara säkerställd.
Ekonomisk bedömning
Uppgift om kostnad för att införa strukturerade riskanalyser för dricksvattenförsörjning har
inte kunnat tas fram. Miljöskyddsnämnden anger att de inte har resurser att utreda vilka
kostnader som följer av implementering av WSP. WSP är en oprövad metod i Sverige, och
tekniska nämnden uppger att det därmed är svårt att hitta en referenskommun till Alingsås
kommun för att kunna bedöma arbetssättets effekter och kostnader.
Kommunledningskontoret har inte rätt kompetens för att bedöma kostnaderna.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Beslutet ska skickas till
Miljöskyddsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-18
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2018-10-26

§ 63 2018.031 MN

Återremiss från KF angående införande av strukturerade riskanalyser
inom dricksvattenförsörjning (MR 2017-0346)
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) har i december 2016 lämnat en motion till kommunfullmäktige om att
Alingsås kommun ska implementera WHO:s Water Safety Plans (WSP) för
dricksvattenförsörjningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till
miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden.
I augusti 2018 beslutade miljöskyddsnämnden (MN §35 Dnr 2017.019 MN 843) att lämna
följande yttrande; ” Miljöskyddsnämnden konstaterar att tekniska nämnden utför regelbunden
provtagning av råvattnet, arbetar med HACCP som omfattar hela kedjan från råvattenintag
till leverans vid fastighetsgräns, har vattenskyddsområden och har rutiner för att hindra
sabotage och skadegörelse.
Miljöskyddskontoret har vid sina kontroller inte konstaterat brister i tekniska nämndens
förebyggande riskarbete varför miljöskyddsnämnden i nuläget inte förordar att Alingsås
kommun implementerar riskanalyser enligt WHO:s Water Safety Plans. Miljöskyddsnämnden
vill dock framhålla vikten av att Alingsås kommun ligger i framkant i arbetet med att
förebygga och säkerställa en hållbar försörjning av säkert dricksvatten.” Hela beslutet bifogas
detta ärende.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet i maj 2018 och beslutade då att återremittera för att
erhålla fördjupad kunskap i ärendet. Av en anteckning från kommunfullmäktige framgår att
man önskar utreda kostnaderna som följer av en implementering i enlighet med Tomas
Peterssons förslag samt fördelarna för kommunen.
Beredning
Miljöskyddsnämnden har i skrivelse 2018-10-09 lämnat följande yttrande:
Miljöskyddskontoret har tidigare i ärendet redogjort för Water Safety Plans (WSP), varför det
förespråkas av WHO samt hur Sverige valt att arbeta och varför. Se Dnr 2017-0346 som
bifogas denna skrivelse.
Kommunfullmäktige önskar också utreda kostnaderna som följer av implementering i enlighet
med Tomas Petterssons förslag. Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppdrag är tillsyn och
kontroll. Nämnden saknar resurser för att utreda vilka kostnader som följer med en
implementering av WSP i kommunen.
Beslut
Miljöskyddsnämndens svar på remissen.
Miljöskyddsnämnden har ingen utförarverksamhet eller erfarenhet av tillämpning av dylika
lösningar på ämnesområdet och kan därför inte göra en kostnadsuppskattning. Detta skulle
kunna göras av extern part eller annan del av kommunen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Page
114
1 of
av2254

Utdragsbestyrkande

Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2018-10-26

Med den kunskapen vi har idag inom miljöskyddskontoret bedömer vi att WSP inte tillför
något ytterligare jämfört med de metoder som används idag. Miljöskyddsnämnden saknar
dock spetskompetens på området.
Bilagor: Tjänsteskrivelse Dnr 2017-0346
Expedieras till
Klk
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-11-20

§ 84 2017.096 TN

Remiss, Motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas Pettersson (C)
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) har i december 2016 lämnat en motion till kommunfullmäktige om att
Alingsås kommun ska implementera WHO:s Water Safety Plans (WSP) för
dricksvattenförsörjningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till
miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden.
I april 2017 beslutade tekniska nämnden (TN § 18 Dnr 2017.096 TN 008) att lämna följande
yttrande; ”Tekniska nämnden ställer sig positiv till alla typer av arbetssätt som kan undanröja
risker som påverkar den kommunala dricksvattenkvaliteten, men gör bedömningen att
implementering av riskanalys enligt WHO:s Water Safety plans – utöver vad som krävs enligt
Svensk lagstiftning och branschriktlinjer – inte är aktuellt i dagsläget.” Hela beslutet bifogas
detta ärende.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet i maj 2018 och beslutade då att återremittera för att
erhålla fördjupad kunskap i ärendet. Av en anteckning från kommunfullmäktige framgår att
man önskar utreda kostnaderna som följer av en implementering i enlighet med Thomas
Petterssons förslag samt fördelarna för kommunen.
Beredning
Det finns i dagsläget inget krav inom Sverige eller EU på att dricksvattenproducenter ska
arbeta med WSP. I Sverige arbetar dricksvattenproducenterna med flera delområden som
ingår i arbetssättet, som HACCP och råvattenskydd. I en WSP ingår också bland annat
säkerhet inom områdena sabotage och skadegörelse, IT och mikrobiologiska
säkerhetsbarriärer.
Tekniska förvaltningen i Alingsås kommun följer svensk lagstiftning och vad som är
rekommenderat från svensk branschorganisation, Svenskt vatten. Tekniska förvaltningen
arbetar som exempel kontinuerligt med riskanalyser såsom riskanalyser enligt HACCPprinciper (från råvattentäkt till tappkran), MBA (mikrobiologisk barriäranalys), RSA (Risk och
sårbarhetsanalys) och riskanalyser i samband med upprättande av vattenskyddsområden.
Under 2019 kommer QMRA (Kvantitativ mikrobiologisk riskanalys) att genomföras för
samtliga vattenverk och riskanalys för sabotage och skadegörelse kommer att intensifieras i
samband med införandet av NIS (Network and Information Security, eller på svenska
Nätverk- och informationssäkerhet. Under 2019 kommer Tekniska förvaltningen även
fokusera på risker i dricksvattenförsörjning i samband med klimatförändringar.
Tekniska förvaltningen ställer sig fortfarande positiv till alla typer av arbetssätt som kan
undanröja risker. Arbetssättet som Thomas Pettersson förespråkar är dock relativt oprövat i
Sverige och det är svårt att hitta en referenskommun till Alingsås kommun för att bedöma
arbetssättets effekter och kostnaderna. Thomas Pettersson, som varit med att driva liknande
projekt utomlands, välkomnas därför att redovisa resultat och kostnad från hans tidigare
projekt enligt detta arbetssätt.
Beslut
Tekniska nämnden har inget ytterligare att yttra i ärendet utan hänvisar till tidigare lämnat
yttrande.
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-11-20

Bilagor:
Motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning –
Thomas Pettersson (C)
Yttrande på remiss, Motion om att införa strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning
TN § 18, 2017-05-16, Yttrande på remiss, Motion angående införande av strukturerade
riskanalyser inom dricksvattenförsörjning – Thomas Pettersson (C)
KS § 100, 2018-05-30, Svar på motion angående införande av strukturerade riskanalyser
inom dricksvattenförsörjning – Thomas Pettersson (C)
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-05-30

§ 100 2016.813 KS

Svar på motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas Pettersson (C)
Ärendebeskrivning

Thomas Pettersson (C) lämnade till kommunfullmäktige den 14 december 2016, §
286 en motion om att införa strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning.
Motionären föreslår att:
Alingsås kommun implementerar WHO:s Water Safety Plans för att bättre förebygga
hälsorisker för vattenburna sjukdomsutbrott i dricksvattenförsörjningen, nu och i
framtiden.
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 22 februari 2017, § 22, att
remittera ärendet till miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden för yttrande.
Tekniska nämnden lämnade remissvar den 16 maj 2017, § 18. Nämnden ställer sig
positiv till alla typer av arbetssätt som kan undanröja risker som påverkar den
kommunala drickskvaliteten. Nämnden gör bedömningen att en implementering av
riskanalys enligt WHO:s Water Safety Plans, utöver vad som krävs enligt svensk
lagstiftning och branschriktlinjer, inte är aktuellt i dagsläget. För närvarande är det
svårt att finna riktlinjer för hur Water Safety Plans ska genomföras. Nämnden är
däremot positiv till att vid en redovisning av resultat från projekt utomlands kan man i
ett senare skede bedöma om Alingsås kommun ska tillämpa arbetssättet. Utöver
lagkravet genomför kommunen även analyser på ledningsnätet, vilket ger kommunen
förutsättning att utföra riskanalyser med god kvalitet.
Miljöskyddsnämnden lämnade remissvar den 24 augusti, § 35. I remissvaret anges
att tekniska nämnden utför regelbunden provtagning av råvattnet. Tekniska nämnden
arbetar regelbundet med faroanalys och kritiska synpunkter (HACCP, Hazard
Analysis and Critical Control Point), som är ett vedertaget sätt att arbeta inom
livsmedelsbranschen. HACCP omfattar kedjan från råvattenintag till leverans vid
fastighetsgräns. Miljöskyddsnämnden anger att tekniska nämnden har
vattenskyddsområden samt rutiner för att hindra sabotage och skadegörelse.
Miljöskyddskontoret bedömer att HACCP kommer få större betydelse i framtiden efter
en ändring i EU:s dricksvattensdirektiv. Denna ändring ska införlivas i svenska
dricksvattensföreskrifter.
Nämnden beskriver att den vid sina kontroller inte konstaterat brister i tekniska
nämndens förebyggande riskarbete. Av denna anledning förordas därför att
kommunen inte implementerar riskanalyser enligt WHO:s Water Safety Plans.
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-05-30

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 april 2018 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret uppfattar att tillfrågade nämnder anser att dagens arbete
med riskfrågor anknutet till dricksvattenförsörjning är tillfredsställande.
Kommunledningskontoret instämmer med berörda nämnder att frågan om
dricksvattenförsörjning är viktig och att denna behöver vara säkerställd.
Med stöd i nämndernas svar bedömer kommunledningskontoret att motionen bör
avslås.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 maj 2018, § 54 och lämnat förslag att
motionen ska avslås.
Anförande
Anförande hålls av Thomas Pettersson (C), Daniel Filipsson (M), Stefan Svensson
(KD), Boris Jernskiegg (SD), Joakim Järrebring (S),
Thorsten Larsson (M), Anita Brodén (L), Leif Hansson (S), Anna Hansson (MP) och
Pär-Göran Björkman (S).
Yrkande
Anita Brodén (L) yrkar att ärendet återremitteras med följande motivering:
Ärendet återremitteras för att erhålla fördjupad kunskap i ärendet, då ny information
förts fram från talarstolen under kommunfullmäktiges sammanträde idag.
Anna Hansson (MP), Thomas Pettersson (C), Daniel Filipsson (M), Stefan Svensson
(KD), Boris Jernskiegg (SD), Joakim Järrebring (S),
Thorsten Larsson (M) och Pär-Göran Björkman (S) yrkar bifall till Anita Brodéns
återremissyrkande.
Proposition
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till miljöskyddsnämnden.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet återremitteras för att erhålla fördjupad kunskap i ärendet, då ny information
förts fram från talarstolen under kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj.
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-05-30

Anteckning
Thomas Pettersson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
För att bifalla min motion kring strukturerade riskanalyser, som visade sig ha en
majoritet i kommunfullmäktige, så är det viktigt att ytterligare reda ut vilka kostnader
som följer med en implementering av Water Safety Plans i kommunen, samt vilka
fördelar man som kommun får. Den generella fördelen, som visats i flera
branschartiklar, med att implementera Water Safety Plans är att man får ett mer
strukturerat och tydligt arbetssätt att proaktivt identifiera, bedöma och hantera risker i
dricksvattenförsörjningen. Dagens riskanalysmetod HACCP, som Livsmedelsverket
och branschen förordar, har inte samma heltäckande och proaktiva angreppssätt. Ett
tydligt exempel där dagens lagstiftning visat sig otillräcklig är det vattenburna
utbrottet i Östersund där runt 27 000 dricksvattenkonsumenter infekterades av
parasiten Cryptosporidium, och där man med ett proaktivt riskanalysarbete i enlighet
med Water Safety Plans snabbt hade kunnat identifiera denna stora risk. Det finns
ytterligare praktiska internationella exempel som visar på hur Water Safety Plans
ökar säkerheten för dricksvattenkonsumenter. I tillägg så har flera Europeiska länder
redan implementerat detta ramverk, exempelvis Island, Nederländerna, England,
Belgien, Schweiz m fl, och om vi implementerar Water Safety Plans i Alingsås blir vi
föregångare i Sverige.
Expedieras till

MN
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Kommunfullmäktige
2016-12-14

Protokollsutdrag
KF § 286 Dnr 2016.813 KS 360

Motion från Thomas Pettersson (C) om att införa strukturerade
riskanalyser inom dricksvattenförsörjning
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) lämnar en motion om att införa strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning.
Motionären föreslår att:
Alingsås kommun implementerar WHO:s Water Safety Plans för att bättre förebygga
hälsorisker för vattenburna sjukdomsutbrott i dricksvattenförsörjningen, nu och i framtiden.
Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Centerpartiet	
  i	
  Alingsås	
  
2016-‐12-‐11	
  

Motion	
  om	
  att	
  införa	
  strukturerade	
  riskanalyser	
  inom	
  dricksvattenförsörjning	
  
Vatten	
  är	
  vårt	
  viktigaste	
  livsmedel	
  som	
  vi	
  alla	
  nyttjar	
  och	
  behöver	
  varje	
  dag	
  genom	
  hela	
  livet.	
  
Effekter	
  av	
  klimatförändringar,	
  såsom	
  ex.	
  kraftigare	
  nederbörd,	
  orsakar	
  ett	
  försämrat	
  
råvatten	
  genom	
  ökade	
  avloppsutsläpp	
  och	
  avrinning	
  från	
  jordbruksmark.	
  Detta	
  tillsammans	
  
med	
  åldrande	
  vattenverk	
  innebär	
  en	
  ökad	
  risk	
  för	
  föroreningar	
  i	
  vårt	
  dricksvatten	
  och	
  
därmed	
  vattenburna	
  sjukdomsutbrott	
  hos	
  våra	
  dricksvattenkonsumenter.	
  Dagens	
  
lagstiftning	
  för	
  vattenproducenter	
  bygger	
  på	
  principen	
  att	
  endast	
  det	
  färdigproducerade	
  
dricksvattnet	
  analyseras,	
  d.v.s.	
  man	
  upptäcker	
  att	
  dricksvatten-‐kvaliteten	
  är	
  dålig	
  först	
  när	
  
vattnet	
  redan	
  är	
  konsumerat	
  (eftersom	
  analysresultaten	
  från	
  laboratorier	
  tar	
  flera	
  dagar).	
  
För	
  att	
  undvika	
  detta	
  finns	
  ett	
  internationellt	
  risk-‐baserat	
  arbetssätt	
  inom	
  
dricksvattenproduktion,	
  som	
  WHO	
  utformat	
  och	
  rekommenderat	
  sedan	
  2004,	
  som	
  heter	
  
Water	
  Safety	
  Plans	
  (här	
  kallad	
  WSP).	
  Många	
  länder	
  runt	
  om	
  i	
  världen	
  har	
  redan	
  
implementerat	
  WSP,	
  och	
  i	
  Europa	
  har	
  t.ex.	
  Island,	
  Storbritannien,	
  Belgien,	
  Schweiz	
  gjort	
  
detta.	
  Dock	
  inte	
  Sverige!	
  WSP	
  bygger	
  på	
  HACCP-‐principerna,	
  vilka	
  Livsmedelverket	
  och	
  
Svenskt	
  Vatten	
  påbjuder	
  Sveriges	
  kommuner	
  att	
  följa,	
  men	
  detta	
  räcker	
  inte	
  för	
  att	
  i	
  
framtiden	
  kunna	
  garantera	
  en	
  hög	
  säkerhet	
  för	
  vårt	
  dricksvatten.	
  HACCP	
  fokuserar	
  främst	
  på	
  
risker	
  i	
  vattenverket	
  och	
  råvattentäkten,	
  men	
  utelämnar	
  helt	
  ledningsnätet	
  och	
  alla	
  de	
  
hälsorisker	
  som	
  orsakas	
  där.	
  Av	
  de	
  vattenburna	
  dricksvattenutbrotten	
  som	
  skett	
  i	
  Sverige	
  de	
  
senaste	
  10	
  åren	
  är	
  mer	
  än	
  en	
  tredjedel	
  av	
  utbrotten	
  orsakade	
  av	
  händelser	
  på	
  just	
  
ledningsnätet.	
  WSP	
  baseras	
  på	
  ett	
  holistiskt	
  angreppssätt	
  som	
  analyserar	
  och	
  bedömer	
  
risker	
  i	
  hela	
  dricksvattensystemet,	
  till	
  skillnad	
  från	
  dagens	
  tillämpade	
  HACCP-‐principer.	
  
Vilka	
  extra	
  kostnader	
  är	
  förknippade	
  med	
  att	
  implementera	
  WSP	
  i	
  Alingsås	
  kommun?	
  
Eftersom	
  WSP	
  är	
  ett	
  systematiskt	
  och	
  holistiskt	
  arbetssätt	
  som	
  bygger	
  på	
  det	
  dagliga	
  
säkerhetsarbetet	
  som	
  redan	
  genomförs	
  i	
  kommunen	
  idag	
  (men	
  några	
  enkla	
  riskanalyser	
  
såsom	
  MBA/QMRA	
  kan	
  tillkomma)	
  innebär	
  en	
  implementering	
  av	
  WSP	
  inte	
  några	
  större	
  
merkostnader.	
  Den	
  stora	
  skillnaden	
  och	
  framförallt	
  den	
  viktigaste	
  fördelen	
  med	
  WSP	
  är	
  ett	
  
förändrat	
  arbetssätt	
  att	
  analysera	
  och	
  förebygga	
  risker,	
  genom	
  att	
  integrera	
  och	
  
systematisera	
  det	
  förebyggande	
  riskarbetet	
  på	
  ett	
  mer	
  strukturerat	
  och	
  holistiskt	
  sätt,	
  vilket	
  
i	
  sin	
  tur	
  ger	
  en	
  bättre	
  och	
  mer	
  hållbar	
  dricksvattenförsörjning.	
  	
  
Med	
  ovanstående	
  i	
  beaktande	
  yrkar	
  Centerpartiet	
  på	
  att:	
  
-‐	
  Alingsås	
  kommun	
  implementerar	
  WHO:s	
  Water	
  Safety	
  Plans	
  för	
  att	
  bättre	
  förebygga	
  
hälsorisker	
  för	
  vattenburna	
  sjukdomsutbrott	
  i	
  dricksvattenförsörjningen,	
  nu	
  och	
  i	
  framtiden.	
  
	
  
Thomas	
  Pettersson	
  (C)	
  
gruppledare,	
  Centerpartiet	
  i	
  Alingsås	
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-18
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2018.385 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående en Karin Boye-plats i Alingsås
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) lämnade in en
motion till kommunfullmäktige den 13 juni 2018 angående en Karin Boye-plats i Alingsås.
Motionärerna yrkar att det inrättas en Karin Boye-plats centralt belägen i Alingsås (som ett
komplement till minnesstenen).
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2018, § 140 att remittera ärendet
till kultur- och fritidsnämnden (nuvarande kultur- och utbildningsnämnden) och tekniska
nämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden).
Förvaltningens yttrande
Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet den 17 december 2018, § 78 med förslaget
att motionen tillstyrks. Nämnden ställer sig positiva till att inrätta en Karin Boyes-plats,
förslagsvis i Plantaget som även motionärerna föreslår. Därtill ger nämnden ett antal förslag
till hur platsen skulle kunna knytas an till andra Karin Boye-associerade platser och hur en
invigning skulle kunna se ut.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet den 18 februari 2019, § 22 med förslaget
att motionen avstyrks.
Kommunledningskontoret anser att det behövs en kartläggning och plan för hur kommunen
hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer. I nuläget finns inga riktlinjer som
kan användas som stöd vid beslut om upprättandet av statyer och minnesplatser. Förslaget
att inrätta en Karin Boye-plats kan då hanteras inom det arbetet.
Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen kan anses besvarad.
Ekonomisk bedömning
Eventuellt beslut om att anlägga en Karin Boye-plats innebär att medel behöver avsättas. I
dagsläget är det oklart vilket nämnd som står för dessa kostnader, ingen av
remissnämnderna har tagit fram förslag till kostnader. Om kommunfullmäktige beslutar att
bifalla motionen innebär det att finansiering behöver hanteras i flerårsstrategiberedningen för
2020-2022.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
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2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-18
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-02-18

§ 22 2019.071 SBN

Remiss - Motion om en Karin Boyeplats i Alingsås - Jan Kesker (L), Anita
Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) (tidigare ärende nr
2018.384 TN)
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 lämnat en motion om att inrätta en Karin Boyeplats i Alingsås för att hedra hennes anknytning till staden. Enligt motionen ska platsen vara
en sådan som man kan relatera till i vardagslag och samtidigt vare en samlingsplats vid
speciella högtidstillfällen.

Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Platsen kan ses som ett
komplement till de två platser i staden som redan anknyter till Karin Boye – Minnesstenen i
Nolby och Karin Boye-rummet på Kulturhuset. Genom inrättandet av en Karin Boye-plats
knyts dessa tre platser samman till en större enhet. Platserna kan t.ex. knytas samman till en
Karin Boye-slinga genom staden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår, i samtycke med representant från kultur- och
fritidsförvaltningen, att denna plats anläggs i den västra delen av Plantaget. På denna plats
finns i dagsläget endast en grusplan och ett iordningställande av en Karin Boye-plats på
denna plats skulle kunna bli ett vackert komplement i parken.
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att kunna planera in aktiviteter med anknytning till
Karin Boye på denna plats.
Beredning
Ärendet har tidigare behandlats i tekniska nämnden (2018-12-18), varvid nämnden
återremitterade ärendet för en mer exakt kostnadsberäkning.
Förvaltningens förslag är detsamma som tidigare, då en kostnadsberäkning ej anses
relevant för att i detta läget besvara remissens huvudfråga, det vill säga om nämnden ställer
sig positiv eller negativ till en Karin Boye-plats som sådan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson (M), Daniél Nordh (C),
Björn Källhult (KD) och Glenn Pettersson (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag om att
tillstyrka en Karin Boye-plats i Alingsås.
Bo Olsson (S), Lars Larsson (S), Marie Sormunen (S) och Thomas Olofsson (S) yrkar bifall
till yrkande om avslag från Karl-Johan Karlsson (C), Karin Schagerlind (M), Thorsten Larsson
(M), Daniél Nordh (C), Björn Källhult (KD) och Glenn Pettersson (SD).

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-02-18

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag om att tillstyrka en Karin
Boye-plats i Alingsås.
Expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida127
2 avav2254

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll
2018-12-17

§ 78 2018.126 KFN

Remissvar - Motion om en Karin Boyeplats i Alingsås
Ärendebeskrivning
Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 lämnat en motion om att inrätta en Karin Boye
plats i Alingsås för att hedra hennes anknytning till staden. Enligt motionen ska platsen vara
en sådan som man kan relatera till i vardagslag och samtidigt vara en samlingsplats vid
speciella högtidstillfällen. Motionärerna anger Plantaget som en möjlig plats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 augusti § 140 beslutat att remittera motionen till
kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden för yttrande.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
Kultur- och fritidsförvaltningen ställer sig positiva till förslaget och ser en Karin Boye plats
som ett komplement till de två platser i staden som redan anknyter till Karin Boye;
minnesstenen i Nolby/Bolltorp och Karin Boye-rummet på kulturhusets plan 3, där även ett
platsspecifikt offentligt konstverk upprättats. Genom inrättandet av en Karin Boye-plats knyts
dessa tre punkter ihop till en större enhet som involverar flera delar av staden.
Förvaltningen har tillsammans med representanter från tekniska förvaltningen besökt den
föreslagna platsen ”Plantaget” och finner att denna plats är bra och tillämpbar. Efter besöket i
Plantaget ansåg representanterna från de två förvaltningarna att den västra delen i
Plantaget, som nu endast är en grusplan omgärdad av en idegranshäck, kan utgöra en
möjlig Karin Boye-plats
I övrigt lämnar kultur- och fritidsförvaltningen följande reflektioner och idéer om en möjlig
framtida Karin Boye-plats i Plantaget.
En Karin Boye- plats skulle kunna anläggas och invigas genom att ett träd planteras på Karin
Boyes dödsdag den 24 april. Ett återkommande tema i Boyes dikter är rörelse och utveckling
och hon älskade trädet därför att det växte och utvecklades under hela sin levnad. Karin
Boye använde också ofta naturen i sitt symbolspråk. Man kan därför njuta av hennes dikter
dels som naturskildringar och dels ta till sig deras djupare innebörd. Boye har i ett flertal
dikter skrivit om just träd, bland annat i dikterna ”Trädet”, ”Träden”, ”Trädet under jorden”
samt diktsamlingen ”För trädets skull”.
Ett mål med Karin Boyes plats, vilket också uttrycks i motionen, är att den ska vara en plats
som man kan relatera till i vardagslag samt brukas vid högtidstillfällen. Nya gemensamma
mötesplatser och orienteringspunkter i det offentliga rummet skapas inte enkom genom att
en plats namnges, platsen bör också fyllas med innehåll som gör att man relaterar till och
tänker på den.
Karin Boyes anknytning till Alingsås samt de tre platser som på något sätt bär hennes namn
bör knytas samman genom exempelvis skyltar och information. På så sätt kan man skapa en
Karin Boye-slinga genom staden.
Arbetsutskottet har behandlat ärenden den 10 december 2018 § 44.
Justerandes sign
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Sida
Page
128
1 of
av2254

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden
Protokoll
2018-12-17

Beslut
Kultur och fritidsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.
Kultur och fritidsnämnden tillstyrker motionen och de synpunkter som framgår av
förvaltingens yttrande.
Expedieras till
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-08-15

§ 140 2018.385 KS

Motion om en Karin Boye-plats i Alingsås - Jan Kesker (L), Anita Brodén
(L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L)
Ärendebeskrivning

Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 125 lämnat en motion om att inrätta en Karin
Boye plats i Alingsås, i motionen framförs följande:
"Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening med vår färd men det är vägen som är resan värd."
Så inleds Karin Boyes kända dikt "I rörelse" ur diktsamlingen "Härdarna" som gavs ut
1927. Som ett kuriosum kan nämnas att när Sveriges landslag i fotboll spelade VM i
USA 1994 och nådde en fantastisk bronsplats så användes denna dikt av dåvarande
förbundskaptenen Tommy Svensson som inspiration. I dagarna börjar ett nytt
fotbolls-VM, denna gång i Ryssland. Kanske får vi höra inspirerande ord från
nuvarande förbundskaptenen Janne Andersson som kan leda Sverige till stordåd.
Alingsås är en fantastisk plats där olika personer i stadens historia fått sätta olika
avtryck: Alströmer, Hill, Järta, Lendahl etc. Dessa personer möter i namn på statyer,
gator, parker, skolor m m. Tänk om vi kunde få lyfta fram en person med en något
annan inriktning: en författare och poet och kvinna i det rätt mansdominerande
galleriet från förr.
Vi skulle önska att vi kunde finna en central plats, kanske i Plantaget, för att hedra
Karin Boye och hennes anknytning till vår stad. På Nolby/Bolltorp finns en
minnessten och det är gott och väl men den hittas bara av ett fåtal. Utanför
Stadsbiblioteket i Göteborg - vid Götaplatsen - finns en staty av Karin Boye som
restes 2005 och det är också bra. Men vår poäng är att Alingsås skall få sin del med
en plats som vi kan relatera till i vardagslag. Vid stadsvandringar. Vid speciella
högtidstillfällen med diktläsningar etc.
Svenska kyrkan i Alingsås har för avsikt att avdela en plats utanför Christinae kyrka
till minnet av Britt G Hallkvist som för en tid bodde i Alingsås.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Liberalerna i Alingsås att det inrättas en Karin
Boye-plats centralt belägen i Alingsås (som ett komplement till minnesstenen).
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-08-15

Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet remitteras till kultur- och fritidsnämnden samt tekniska nämnden.
Expedieras till

KFN, TN, Klk

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-06-13

§ 125 2018.385 KS

Motion om en Karin Boye-plats i Alingsås - Jan Kesker (L), Anita Brodén
(L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L)
Ärendebeskrivning

Jan Kesker (L), Anita Brodén (L), Per Palm (L) och Kristina Grapenholm (L) lämnar
en motion om att inrätta en Karin Boye plats i Alingsås, i motionen framförs följande:
"Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening med vår färd men det är vägen som är resan värd."
Så inleds Karin Boyes kända dikt "I rörelse" ur diktsamlingen "Härdarna" som gavs ut
1927. Som ett kuriosum kan nämnas att när Sveriges landslag i fotboll spelade VM i
USA 1994 och nådde en fantastisk bronsplats så användes denna dikt av dåvarande
förbundskaptenen Tommy Svensson som inspiration. I dagarna börjar ett nytt
fotbolls-VM, denna gång i Ryssland. Kanske får vi höra inspirerande ord från
nuvarande förbundskaptenen Janne Andersson som kan leda Sverige till stordåd.
Alingsås är en fantastisk plats där olika personer i stadens historia fått sätta olika
avtryck: Alströmer, Hill, Järta, Lendahl etc. Dessa personer möter i namn på statyer,
gator, parker, skolor m m. Tänk om vi kunde få lyfta fram en person med en något
annan inriktning: en författare och poet och kvinna i det rätt mansdominerande
galleriet från förr.
Vi skulle önska att vi kunde finna en central plats, kanske i Plantaget, för att hedra
Karin Boye och hennes anknytning till vår stad. På Nolby/Bolltorp finns en
minnessten och det är gott och väl men den hittas bara av ett fåtal. Utanför
Stadsbiblioteket i Göteborg - vid Götaplatsen - finns en staty av Karin Boye som
restes 2005 och det är också bra. Men vår poäng är att Alingsås skall få sin del med
en plats som vi kan relatera till i vardagslag. Vid stadsvandringar. Vid speciella
högtidstillfällen med diktläsningar etc.
Svenska kyrkan i Alingsås har för avsikt att avdela en plats utanför Christinae kyrka
till minnet av Britt G Hallkvist som för en tid bodde i Alingsås.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Liberalerna i Alingsås att det inrättas en Karin
Boye-plats centralt belägen i Alingsås (som ett komplement till minnesstenen).
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
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Från: kommunstyrelsen@alingsas.se <kommunstyrelsen@alingsas.se>
Till: ks.platinamail@alingsas.se <ks.platinamail@alingsas.se>
Ärende: Vbf: Motion om en Karin Boye-plats
Datum: 2018-06-11 09:50:40
Till: kommunstyrelsen@alingsas.se
Från: Jan Kesker <jan.kesker@gmail.com>
Datum: 2018-06-11 08:24
Kopia: AlingsasTidning <red@alingtid.se>,
mattias.backlund@alingsaskuriren.se
Ärende: Motion om en Karin Boye-plats
Motion till Kommunfullmäktige
Beslut om en Karin Boye-plats i Alingsås
"Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.
Nog finns det mål och mening med vår färd men det är vägen som är resan värd."
Så inleds Karin Boyes kända dikt "I rörelse" ur diktsamlingen "Härdarna" som
gavs ut 1927. Som ett kuriosum kan nämnas att när Sveriges landslag i
fotboll spelade VM i USA 1994 och nådde en fantastisk bronsplats så
användes denna dikt av dåvarande förbundskaptenen Tommy Svensson som
inspiration. I dagarna börjar ett nytt fotbolls-VM, denna gång i Ryssland.
Kanske får vi höra inspirerande ord från nuvarande förbundskaptenen Janne
Andersson som kan leda Sverige till stordåd.
Alingsås är en fantastisk plats där olika personer i stadens historia fått sätta
olika avtryck: Alströmer, Hill, Järta, Lendahl etc. Dessa personer möter i
namn på statyer, gator, parker, skolor m m. Tänk om vi kunde få lyfta fram
en person med en något annan inriktning: en författare och poet och kvinna i
det rätt mansdominerande galleriet från förr.
Vi skulle önska att vi kunde finna en central plats, kanske i Plantaget, för att
hedra Karin Boye och hennes anknytning till vår stad. På Nolby/Bolltorp finns
en minnessten och det är gott och väl men den hittas bara av ett fåtal.
Utanför Stadsbiblioteket i Göteborg - vid Götaplatsen - finns en staty av Karin
Boye som restes 2005 och det är också bra. Men vår poäng är att Alingsås
skall få sin del med en plats som vi kan relatera till i vardagslag. Vid
stadsvandringar. Vid speciella högtidstillfällen med diktläsningar etc.
Svenska kyrkan i Alingsås har för avsikt att avdela en plats utanför Christinae
kyrka till minnet av Britt G Hallkvist som för en tid bodde i Alingsås.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar Liberalerna i Alingsås att det inrättas en
Karin Boye-plats centralt belägen i Alingsås (som ett komplement till
minnesstenen)
Alingsås den 7 juni 2018
Jan Kesker L

Sida 133 av 254

Anita Brodén L
Per Palm L
Kristina Grapenholm L

Sida 134 av 254

Svar på motion angående
staty av Gustav II Adolf Boris Jernskiegg (SD)
14
2018.502 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
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2019-03-18
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2018.502 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående staty av Gustav ll Adolf
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 5
september 2018, § 154 lämnat en motion med förslaget att upprätta en staty över Gustav II
Adolf under Alingsås kommuns 400 års jubileum.
Motionärerna föreslår att:








en ståtlig staty reses över Gustav II Adolf
platsen blir framträdande, förslagsvis Lilla Torget
en rejäl minnestext med förklaring om firandet bifogas statyn
kommunen uppmanar till sponsring och gåvor för detta projekt hos företag, föreningar
och medborgare
statyn blir porträttlik och inte normkritisk
invigning av statyn sker ståndsmässigt
projektet påskyndas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 7 november 2018, § 213 och
beslutade att skicka ärendet till kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret anser att det behövs en kartläggning och plan för hur kommunen
hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer. I nuläget finns inga riktlinjer som
kan användas som stöd vid beslut om upprättandet av statyer och minnesplatser. Förslaget
att upprätta en staty över Gustav ll Adolf kan då hanteras inom det arbetet.
Kommunledningskontoret bedömer därmed att motionen kan anses besvarad.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att resa en staty över Gustav ll Adolf innebär att medel måste avsättas. Om
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen innebär det att finansiering behöver
hanteras i flerårsstrategiberedningen för 2020-2022.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
2. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att göra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer.

Sida 136 av 254

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-18
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 213 2018.502 KS

Motion angående staty av Gustav II Adolf - Boris Jernskiegg (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) har till kommunfullmäktige den 5
september 2018, § 154 lämnat en motion med förslaget att upprätta en staty över Gustav II
Adolf under Alingsås kommuns 400 års jubileum.
Motionärerna yrkar följande:
 Att en ståtlig staty reses över Gustav II Adolf.
 Att platsen blir framträdande, förslagsvis Lilla Torget.
 Att en rejäl minnestext med förklaring om firandet bifogas statyn.
 Att kommunen uppmanar till sponsring och gåvor för detta projekt hos företag,
föreningar och medborgare.
 Att statyn blir porträttlik och inte normkritisk.
 Att invigning av statyn sker ståndsmässigt.
 Att projektet påskyndas.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-tf kom.dir

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-09-05

§ 154 2018.502 KS

Motion angående staty av Gustav II Adolf - Boris Jernskiegg (SD) och
Agneta Grange Petrusson (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange Petrusson (SD) lämnar en motion med förslaget
att upprätta en staty över Gustav II Adolf under Alingsås kommuns 400 års jubileum.
Motionärerna yrkar följande:
 Att en ståtlig staty reses över Gustav II Adolf.
 Att platsen blir framträdande, förslagsvis Lilla Torget.
 Att en rejäl minnestext med förklaring om firandet bifogas statyn.
 Att kommunen uppmanar till sponsring och gåvor för detta projekt hos företag,
föreningar och medborgare.
 Att statyn blir porträttlik och inte normkritisk.
 Att invigning av statyn sker ståndsmässigt.
 Att projektet påskyndas.
Beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Alingsås 2018-09-03

Motion
Alingsås fyller 400 år.
Gustav II Adolf gav Alingsås stadsrättigheter 21 september år 1619, vilket gör Alingsås till en
av de äldsta städerna i regionen.
Nu skall vi fira detta!
Det blir många arrangemang runt firandet och givetvis måste vi uppmärksamma grundaren.
PotatisJonas har sin givna plats på Stora Torget. Den demokratifientliga tanten med handväskan som
vapen står i Åmanska Parken.
Var är vår grundare? Hur skall vi visa tacksamhet för hans avgörande gärning för vår stads blivande?
Självklart måste firandet 2019 lyfta fram vår konung Gustav II Adolf och hans historiska beslut.
Vi sverigedemokrater i Alingsås yrkar därför:
* Att en ståtlig staty reses över Gustav II Adolf.
* Att platsen blir framträdande, förslagsvis Lilla Torget.
* Att en rejäl minnestext med förklaring om firandet bifogas statyn.
* Att kommunen uppmanar till sponsring och gåvor för detta projekt hos företag, föreningar och
medborgare.
* Att statyn blir porträttlik och inte normkritisk.
* Att invigning av statyn sker ståndsmässigt.
* Att projektet påskyndas!

SD Alingsås genom
Boris Jernskiegg
Agneta Grange Petrusson
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Utmaning
löneadministration
15
2017.513 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-13
Julia Johansson

Kommunstyrelsen

0322-617159
2017.513 KS

Utmaning av löneadministration
Ärendebeskrivning
CGI Sverige AB har i skrivelse inkommen den 7 augusti 2017 utmanat löneadministration i
Alingsås kommun. Utmaningen omfattar hela löneprocessen. Ansvarig handläggare har
tillsammans med lönechef haft ett möte med representanter för CGI Sverige AB under
hösten 2018. Utmaningen har därefter remitterats till lönechef på kommunledningskontoret.

Förvaltningens yttrande
Lönechef på kommunledningskontoret har den 26 februari 2019 lämnat remissvar som
sammanfattas enligt följande. Utmaningen omfattar sådan löneadministrativ verksamhet som
Alingsås kommun redan utför, alternativt kan utföra. Utmaningen beskrivs dock även omfatta
andra delar av personalavdelningens verksamhet, såsom HR. Vad gäller
verksamhetssystem så framgår att ett flertal av de system löneenheten använder sig av
redan är upphandlade och löper på befintliga avtal. I denna del hänvisas därmed det
utmanande företaget till nästkommande upphandlingsprocess.
Vad gäller drift av löneadministration avslogs en tidigare utmaning 2011 och sedan dess har
löneenheten arbetat med att effektivisera och centralisera verksamheten. Som ekonomiskt
nyckeltal används kostnad per lönespecifikation, där Alingsås idag ligger på cirka 120 kr. En
jämförelse görs med Lerum kommun som har genomfört outsourcing av löneadministration
och uppges betala 174 kr per lönespecifikation. Vidare beskrivs den ekonomiska prognosen
vara osäker och riskfylld, då konkurrensen inom området är begränsad vilket leder till att
prissättning i stor utsträckning styrs av det utmanande företaget. Det anges också vara svårt
att beräkna hur många tilläggstjänster som skulle behöva köpas vid outsourcing och hur
mycket dessa skulle kosta. Den enda eventuella besparing som nämns att antagande av
utmaningen skulle leda till är lägre lokalkostnader.
Därutöver befaras det finnas en risk för att outsourcing skapar merarbete för övriga
medarbetare i hela organisationen om löneenhetens verksamhetskännedom minskar.
Löneenhetens arbete beskrivs som en central funktion inom kommunen, både
systemmässigt och verksamhetsmässigt. Som exempel nämns arbete med frågor som
arkivering och personuppgiftsbehandling. Även det faktum att löneenheten hanterar
löneadministration för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund lyfts fram som en
komplicerande faktor. Den slutliga rekommendationen är att utmaningen bör avvisas.
Med tanke på den osäkra ekonomiska prognosen samt löneenhetens centrala funktion bör
rekommendationen följas. Den sammantagna bedömningen är att det inte kan anses vara
fördelaktigt varken från ett ekonomiskt eller organisationsmässigt perspektiv att anta
utmaningen. Utmaningen bör därför avslås.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska kostnader.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Utmaningen avslås.

Beslutet ska skickas till
CGI Sverige AB, KLK-lön

Cecilia Knutsson
Stabschef

Julia Johansson
Bitr. kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-14
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Beteckning:

2019-02-14
Julia Eisele
0322-616864
Utmaning löneadministration

Yttrande tjänstemannaremiss - Utmaning av löneadministration
CGI Sverige AB har i en skrivelse 7 augusti inkommit med en utmaning till Alingsås kommun
gällande outsourcing av löneadministration. Utmaning gäller hela den löneadministrativa
processen.
Bakgrund
2011 utmanades löneadministrationen i Alingsås kommun. Löneenheten har sedan dess
arbetat med att effektivisera verksamheten. Effektivisering har genomförts och genomförs
kontinuerligt i takt med digitaliseringens möjligheter. Delar av den rutinmässig
löneadministration flyttas från löneenheten till att medarbetare själv rapporterar digitalt
genom självservice. Löneenhetens roll förändras kontinuerligt till att istället för att arbeta med
manuell administration såsom att rapportera underlag till att kvalitetssäkra underlag,
löneutbetalning, tolkning och tillämpning av kollektivavtal. Den manuella administrationen
minskas allt mer också genom att rapportering övergår till olika automatiseringsprocesser
med fokus på förvaltning och att säkerställa kvalité och integrationer av olika
verksamhetssystem.
HR-avdelningen har sedan 2004 avvecklat 6,25 heltidstjänster. Detta har varit möjligt genom
införandet av självservice, att gå från decentraliserad till centraliserad löneadministration och
genom att kunna bedriva verksamhetsutveckling. Sedan 2009 har kommunen arbetat både
med att centralisera och samla funktioner inom löneadministration och digitalisering genom
självservice och schemaläggningsfrågor. Detta har lett till att tjänster har kunnat avvecklas i
takt med digitaliseringens intågande. En bakgrund till att centralisera löneenhet var att samla
kompetensen kring kommunens praktiska tillämpning av kollektivavtal inom löneområdet
organiserat till en enhet som ett led i kvalitetssäkra uppföljningen av att avtal följs.
När kommunen införde en gemensam hantering av timavlönade inom barn- och ungdom,
vård och äldre samt socialförvaltningen samordnades en tjänst mellan lön och bemanning.
Inför 2019 slås bemanningsenhet och löneenhet samman i en enhet med syfte att uppnå
bättre samordning och effektivisering i det gemensamma arbetet. Verksamheten minskas
med 1,0 tjänst bemanningsplanerare och en enhetschefstjänst omvandlas till en
verksamhetsutvecklare med inriktning mot digitalisering.

Lönenhetens uppdrag – strategiska respektive administrativ personaloch lönefunktion
Löneenhetens verksamhet kan funktionsmässigt delas in i följande verksamhetsområden.





Löneadministration
Personaladministration
Pensions- och försäkringsadministration
Systemförvalting och systemutveckling

I löneprocessen ingår många olika roller som samverkar för att kvalitetssäkra rätt lön till rätt
person i rätt tid. Att få ut rätt lön i rätt tid kan tyckas som en enkel sak men flödet påverkar
och involverar flera personer inom hela organisationen. Samtliga medarbetare, chefstöd,
chefer och löneadministratör samt förtroendevalda, uppdragstagare t.ex. i form av
Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
www.alingsas.se
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kontaktperson, kontaktfamilj m.fl. berörs av löneprocessen. HR, ekonomer berörs utifrån
uppföljning och statistiska underlag.
Utifrån lagar, avtal och styrdokument regleras medarbetarnas rättigheter och skyldigheter.
Det är alltid chefens ansvar att lagar och avtal följs och som har ansvaret för den slutgiltiga
kontrollen innan löneutbetalning sker men i kommunen finns olika stödprocesser runt chef
för att underlätta och kvalitetssäkra denna hantering. För att löneprocessen ska fungera
innebär det att flödet på rapportering och kontroller från medarbetare, chefsstöd
(administratörer), chef och löneadministratör hanteras korrekt som ett led i stärkt
internkontroll. Löneenheten kan med god verksamhetskännedom som sista led i
interkontrollen säkra löneutbetalningen.
Personal- och lönepolitiken utgår från kommunstyrelsen enligt reglementet. Styrelsen ska ha
hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bl.a. att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal
och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare. Personalpolitiskt är det nödvändigt att kommunen uppträder i en
sammanhållen och enhetlig arbetsgivarfunktion. Löneenheten tillsammans med övriga på
HR-avdelningen deltar i beslut av arbetsgivarfrågor som utgör grunden för det strategiska
ledningsperspektivet. Den praktiska tillämpningen av kommunens tolkning av
kollektivavtalen sker genom styrning i lönesystemets grundtabeller. Ett exempel där
löneenheten fyller en viktig funktion är att signalera till HR-strateg i löner som avviker utifrån
kommunens lönebildning för att följa upp och kvalitetssäkra lönesättningar i kommunen.
Detta ligger som en del i internkontrollen om löneglidning som åligger HR-avdelningen enligt
flerårsstrategin. Både verksamhetskännedom, kunskap och uppföljning i kommunen riskeras
att gå förlorad om en extern leverantör utför tjänst som löneadministration.
Strategiska ställningstagande kan idag omvandlas till praktisk hantering utan tidsödande
samverkan mellan olika enheter eller externa leverantörer. En enkel fråga kan ofta involvera
fler olika kompetenser och funktioner. Processerna inom lön och HR är många och samtliga
processer kräver någon form av praktisk tillämpning. Det är därför strategiskt viktigt att lön,
bemanning och HR hålls samman i en gemensam organisation för att skapa bäst
förutsättningar för verksamheten.
Hur kommuner väljer att organiserar arbetet med löneadministrationen skiljer sig åt.
Organisation beror delvis på hur långt man har kommit i digitaliseringen, automatiseringen
av uppgifter samt vilka uppdrag som ligger på löneenheten centralt alternativt vilka uppgifter
som finns i verksamheten och respektive roll. I Alingsås kommun har de delar som inte
kräver en tolkning/tillämpning utifrån lagstiftning och kollektiv digitaliserats ned till
medarbetare. Löneenheten kvalitetssäkrar de delar där de finns valbara alternativ utifrån lag
och kollektivavtal. T.ex. vid ledigheter sker bedömning om de är pensions- och
semestergrundande och vilken som löneorsak i systemet som ska används. Ska ledigheten
generera semestergrund enlig lag/avtal? Ska ledigheten vara pensionsgrundande enligt
lag/avtal? I detta arbete företräder löneadministratörerna arbetsgivaren för samordning och
likriktning av den praktiska tillämpningen av kollektivavtalen.

Nulägesbeskrivning av verksamheten
CGI i har i sin presentation beskrivit vilka delar som utmanas. Det finns inget i den
tjänstebeskrivningen som CGI beskrivit som löneenheten inte utför eller kan utföra. Vissa
tjänster som beskrivits såsom exempelvis bonushantering tillämpas ej i kommunal
verksamhet. Pensionsrådgivning och hantering samt individuell rådgivning för att löneväxla
gentemot pension är delar av verksamheten som kommunen redan har upphandlat och
utförs av annan leverantör.
Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
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Följande arbetsuppgifter hanteras idag av Alingsås kommuns centrala organisation för
löneadministration.


Personal- och löneadministration i befintliga verksamhetssystem med HR-inriktning.
Lönesystemet är födande med uppgifter till ett antal olika verksamhetssystem. (se
systemkarta)



Löneadministration för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund och Alingsås
Rådhus AB



Systemförvaltning och utveckling av HR-system i kommunen.



Administration av kommunens ID-kort.



Administration av intyg såsom: arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg.



Administration av arbetsmarknadsstödsåtgärder för anställda med t.ex. lönebidrag
och annat arbetsmarknadsstöd.



Administration av försäkringar för kommunens anställda såsom AFA m.m.



Administration av kommunens personalarkiv.



Administration av kommunens pensionshantering med integration mot Sveriges
kommuner och landsting och KPA pension.



Administration av utmätning – Kronofogden.



Administration av arbetsvärdering och arbetsidentifikationsfrågor (AID-koder) och
andra statistikunderlag.



Administration av underlag till löneöversyner, lönekartläggning samt administration
av resultat.



Rutinmässig lag och avtalstillämpning, information och utbildning inom självserviceoch förmånsområdet.



Lönekonsultativ verksamhet – stöd till chefer, personaladministratörer och
medarbetare.



Uppgiftsinlämning gentemot myndigheter.



Administration av att lämna ut offentliga handling inom HR-området.



Administration och ersättning till kontaktfamilj, kontaktperson, uppdragstagare med
arvode eller habiliteringsersättning m.m.



Ekonomiadministration, Skattedeklaration, konteringsuppföljning,
utläggsadministration, och ombokning.



Administration av partiavdrag.

Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
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Förtroendevalda


Administrativt stöd, tillämpning och hantering av ersättningar till förtroendevalda.

Systemförvaltning


Säkerställande av integrationer till andra HR-system (se systemkarta).



Avtalsuppföljning att HR-systemet ger rätt ersättning utifrån avtal, tolkning och
tillämpning.



Underlag till och integrationer gentemot Statistiska centralbyrån (SCB),
Försäkringskassan (FK), Kronofogden och Skatteverket.



Leverans av statistik och faktaunderlag för års- och personalredovisning,
myndigheter, löneöversyner, GR m.m.

Löneadministrationen för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund kan inte med
automatik överföras till en annan leverantör. Det är ett beslut som behöver tas av respektive
organisationer.

Beskrivning av löneenhetens uppdrag utöver CGIs tjänstebeskrivning
Internkontroll och avtalstillämpning
Löneenheten utgör en viktig del i kommunens uppsiktsplikt och internkontroll när det gäller
kollektivavtals- och arbetsrättsliga frågor. Löneadministratör granskar anställningsavtal i
förhållande till anställningsform, lönesättningar, befattningsbenämningar och villkor innan
hantering i lönesystemet. Genom verksamhetskännedom kan löneenheten ta kontakt med
berörda chefer och återkoppla felaktigt upprättade avtal, ledighetansökningar, ersättningar
m.m. och i utbildningssyfte verka för att lag och avtal följs. Löneenheten har ett nära
samarbete med HR för att kontrollera att stöd i lönehanteringen finns utifrån lagstiftning och
kollektivavtal. Löneenheten svarar på frågor om anställningsvillkor och säkerställer att rätt
löneorsaker läggs upp i lönesystemet. Löneenheten granskar och kvalitetssäkrar
inrapporterade uppgifter som hanteras vidare och följs upp genom uppföljning och statistik
t.ex. lönearter/orsak, avgångskod, avgångsorsak..
Löneenhet utgör också ett chefsstöd till den interna verksamheten, vilket inte ingår som
tjänst hos extern leverantör och svarar på frågor om avtalstillämpning i form av t.ex.
beräkning av jour, ob m.m. Vid en externt upphandlad tjänst innebär det att denna kunskap
ska hanteras utav verksamhet och normalt sett då hos varje chef. Genom ett nära
samarbete med övriga enheter på HR-avdelningen kan enheterna avlasta varandra i
supporten.
Allmänna förfrågningar utifrån offentlighetsprincipen
På begäran svarar och lämnar löneenheten ut allmänna uppgifter inom lön och HR.
Löneenheten får förfrågningar i genomsnitt varje vecka för hantering. När det gäller
expertkunskap i frågor som rör personalhandlingar och dokumenthanteringsplan inom HR
vänder sig övrig verksamhet sig till löneenheten för hjälp och stöd i sakkunskapen. Denna
uppgift utgör en strategisk viktig funktion för kommunen.
Arkivhantering och dokumenthanteringsplan
Löneenheten ansvarar för närarkivet med personakter som används idag av chefer, HR och
löneadministratörer för att hämta och lämna information. En uppgift som ofta efterfrågas är
anställningsavtal. Löneunderlag förvaras antigen i personakt, pärm, digitalt beroende på vad
som framgår av dokumenthanteringsplanen. Det är därutöver tillgängligt för anställda och för
Alingsås kommun, kommunledningskontoret
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allmänhet i enlighet med offentlighetsprincipen.
Närarkivet omfattar uppgifter avseende anställning, rehabilitering, arbetsrättsliga åtgärder
och annat som är av betydelse för arbetsgivarens relation med den anställde. I Alingsås
kommun finns idag inget e-arkiv utan handlingar förvaras i papper i personakt. Handlingar
som finns i personakt behövs för uppgifter i pensionsberäkning, för reglering av
försäkringsärenden eller för utredningar av efterlevandeskydd. Arkivet är ett viktigt
arbetsredskap för kommunens anställda och bör därför vara lokaliserat och skötas så att det
är tillgängligt för verksamheten och för allmänheten.
Kommunstyrelsen ansvarar som arkivmyndighet för sina arkiv. Enligt arkivlag (1990:782) 3 §
3 st ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser
rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och
förvaltningen och forskningens behov. Enligt 15 § arkivlagen får en kommunal myndighet
utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ (överlämnande till
arkivmyndighet, gallring) avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant
återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av lag, eller särskilt beslut av
kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige. Detta innebär inget absolut hinder för att
överlåta arkivet till en entreprenör, men bör beaktas när frågan hanteras.
Om närarkivet överlämnas till entreprenör med uppgifter inom det personaladministrativa
området skulle frågor om tillgången till dessa uppgifter samt rutiner kring arkivläggning
behöva ägnas särskild uppmärksamhet. En direkt konsekvens vid en extern leverantör som
utför löneadministration är att de handlingar som i dokumenthanteringsplanen kräver
arkivering och förvaring också behöver skickas och finnas i personakt. Detta skapar mer
manuell administration än vad som sker idag då det behöver skickas till två stället istället för
ett. Kommunledningskontorets bedömning är att arkivet är av sådan betydelse för den
dagliga verksamheten att ett krav på lokalisering i Alingsås är berättigat.
Även om närarkivet fortsatt sköts av kommunen finns frågeställningar att hantera om delar
av personal- och löneadministrationen läggs ut på entreprenad. Avtalet med entreprenören
ska då hantera frågor om hur information tillförs och hämtas ur det personaladministrativa
närarkivet inom ramen för entreprenörens uppdrag.
Med hänsyn till kraven på att kunna lämna ut allmän handling enligt tryckfrihetsförordningens
(1949:105) 2 kapitel och då särskilt möjligheterna för anställda att ta del av handlingar i egen
personalakt bedömer kommunledningskontoret att detta närarkiv oavsett hur verksamheten
organiseras bör skötas av kommunen.
Kommunledningskontorets samlade bedömning är att personalavdelningens närarkiv, GDPR
och hantering av dokumenthanteringsplan bör betraktas som en del av kommunens
strategiska ledningsfunktion och därmed inte ingå i en utmaning, vilket också bekräftas av
den beskrivning som CGI har lämnat. Att hantera ett närarkiv kräver personella resurser.
Pensionshantering
Avseende administration och handläggning av kommunens pensioner så innehåller
hanteringen beslutsfattande och tolkning som bör hanteras av kommunen.
Pensionsavtal tillhör därutöver de mera komplicerade avtalen på arbetsmarknaden och
kompetens inom detta område kan sägas vara av vital betydelse för att kunna driva
pensionsfrågor i ett strategiskt perspektiv. Löneenheten är till exempel delaktig i
bedömningen av om avgångsvederlag ska utgöra pensionsgrund eller ej.
Kommunledningskontorets bedömning är att pensionsadministrationen bör betraktas som en
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del av den strategiska ledningsfunktion och undantas från utmaningen.
Systemförvaltning och utveckling
Kommunen har valt att ha en sammanhållen organisation för systemförvaltning och
utveckling av HR-system inklusive lönesystemet då systemen är integrerade med varandra
för att uppnå automatisering och bäst effekt. Lönesystemet har idag ca 27 olika integrationer
både i form av importer och exporter där olika datavärden till andra HR-system,
verksamhetssystem och myndigheter. Lönesystemet utgör mot denna bakgrund ett av de
mest verksamhetskritiska systemen i kommunen. Uppgifter i lönesystemet är födande med
uppgifter till andra system som påverkar användaruppgifter (t.ex. användarid) och som
påverkar den grundläggande infrastruktur/arkitektur inom IT, den ekonomiska uppföljningen
och statistik/rapporter. Sena eller inkorrekta löneunderlag försenar, leder till manuell
hantering, fel lön, rättningar och bristande ekonomisk uppföljning och fel uppgifter i
sammankopplade system (se systemkarta i bilaga 1). Löneenheten arbetar idag
förebyggande för att minska att fel och brister uppstår.
Systemförvaltarorganisationen hanterar idag integrationer mellan Winlas, Adato, Lisa,
Personec Utdata och Hypergene, Time Care pool och planering, Personec Förhandling,
Flextid, Förtroendemannaregistret, bank, Economa, Skatteverket, Försäkringskassan, KPA
och WINLAS. I den tjänstebeskrivning som CGI har presenterat ingår systemförvaltning
avseende löneutbetalning och myndigheter men också ett byte av personal- och lönesystem.
Ett byte av personal- och lönesystem påverkar samtliga integrationer och kostnaderna för
dessa såsom implementeringskostnader både i form av utbildning och uppsättning av
integrationer är svåra att prognostisera dels på grund av systemuppsättning men
erfarenheter från andra organisationer visar att detta är en hög riskfaktor kostnadsmässigt
och kostnaderna tenderar vanligtvis att bli högre än vad som prognostiseras.
Det finns direktintegrationer mellan systemet och integrationer som hanteras via
integrationsmotor. Om en extern leverantör ska hantera löneadministrationen förutsätts att
de kan hantera de upparbetade integrationerna och sammankopplade funktioner/system.
Det kommer dock att innebära omställningskostnader för varje integration som blir mycket
kostsam för kommunen. En av de viktigaste integrationerna är den som ligger till grund för
att skapa upp användare i kommunen via metakatalogen. En omställning av den
integrationen beräknar IT kostar ca 200 000 kr. Även kostnader för konsulter och tid för
eventuell rättelse tillkommer vid en omställning.
Även schemaläggningen är en huvudprocess i lönehanteringen då den är avgörande och
utgör grunden för löneberäkningar. Scheman som är navet i lönehanteringen kommer idag
från administratörer i verksamheten, läggs upp av löneadministratör eller genom direkt och
daglig tankning från Time Care Planering till lönesystemet. I takt med att införandet av
bemannings- och schemasystemet fortsätter, digitaliseringen, IT-säkerhet, GDPR och att fler
integrationer tillkommer ökar kravet på insatser inom systemförvaltning, IT-säkerhet,
behörighetsadministration och systemutveckling.
När det gäller hanteringen av lösenord som CGI beskriver som tjänst är denna del
redan automatiserad i Alingsås kommun.
Löneskuldshantering
I kommunen tar löneenheten ansvar för bedömning om kortare avbetalningsplan vid
löneskulder. Löneenheten ansvarar också för den första tolkningen/tillämpningen av
korrigering av lag och avtalstillämpning av preliminär lön och felaktig lön. Detta är en
strategisk kollektivavtalsfråga som även fortsättningsvis bör hanteras av kommunen.
Lönerevision
Kommunen tillämpar allmänna bestämmelser som kollektivavtal med tillhörande
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huvudöverenskommelser med förbunden. Fastställandet av utbetalning och löneöversyn
fastställs med uppskattningsvis 21 olika fackliga föreningar med mål om en gemensam
utbetalningstidpunkt. Erfarenhetsmässigt brukar dock utbetalningstiderna och
retrobearbetningarna variera, vilket innebär att lönerevisionen behöver hanteras vid flera
olika tidpunkter.
Nettoavdrag
Löneenheten hanterar nettoavdrag i form av kostavdrag för pedagogiska måltider.
Personliga utlägg
Löneenheten granskar att kvitto finns, att kvittot överensstämmer med belopp, att moms är
redovisat, att kontering finns m.m. Vid utlägg som härrör till Skatteverkets lagstiftning såsom
ex. friskvård kontrolleras om regler för skattefrifriskvård är uppfylld eller förmånsbeskattning
ska ske. Detta är också tolkningar som löneenheten deltar i som sakkunniga.
Semesterväxling
Löneenheten granskar att semesterväxlingen uppfyller kollektivavtalet t.ex. kan ej växla vid
mer än 10 dagars sparade semesterdagar. Att semesterdagar inte kan tas ut i kontant
ersättning vid semesterväxling.
Flextid
Löneenheten ansvarar för att flextidsavstämningar i systemet genomförs och granskar att
flextidsutbetalningar överensstämmer med kollektivavtalet om flextid.
Förtjänstutmärkelse
Framtagning av underlag för vilka som har 25-års anställning i Alingsås kommun.
Tjänstgöringsintyg
Löneenheten stödjer verksamheten i att utfärda tjänstgöringsintyg och andra former av
inkomstintyg till medarbetare.
Förtroendevaldas ersättningar
Löneenheten stödjer, utövar internkontroll och uppsiktsplikt för förtroendevaldas ersättning
genom praktisk tillämpning av villkor för förtroendevaldas ersättningar.
Partiavdrag
Löneenheten ger service åt politiskt parti att hantera partiavdrag.
Uppföljning och kontering
Löneenheten ansvarar för ekonomiadministrationen såsom konteringsuppföljning,
arbetsgivar- och skattedeklaration samt semester- och övertidsskuldsberäkningar.
Statistik och uppföljning
Löneenheten ansvarar för grunddatan och deltar i statistikbearbetning som förs över till
andra system exempel Personec utdata och Hypergene. Till exempel vilka bör/ska ingår vid
redovisning av sjukstatistik, uppbyggnad av intervall för sjukfrånvaro som redovisas i
Hypergene och ligger till grund för uppgifter i flerårsstrategin. Uppgifter tas fram av
ekonomer, HR med olika uttag, frekvens och sammanställs genom olika urval och
sammanslagningar av data (ej enbart standardrapporter)
Uppgifter tas fram till:
 Vår-, del- och årsbokslut genom personalredovisning.
 Nyckeltal personalhälsa (Sjukfrånvaro uppdelat i procent, sjukfrånvarointervall,
grupp, kön ålder m.m. personalomsättning, produktionstimmar)
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Nyckeltal tillväxtverket
Inför projekt t.ex. EFS-projektet Hälsogreppet, införande av heltid
Konjunkturstatistik över vakanser
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik
Vid förfrågningar från allmänheten
Lönekartläggning

Utbildning och support
Löneenheten utbildar verksamhet i löneadministrativ hantering som en del i uppdraget och
inte som en tilläggstjänst. Utbildningar brukar normalt inte ingå som en tjänst varken vid avtal
för system och kanske inte heller som en del i den ordinarie verksamheten för extern
leverantör då är svår att bedöma på förhand då behov av utbildning varierar över tid t.ex.
beroende på antalet nya chefer och administratörer. Utbildning ingår som en del i
löneenhetens ordinarie verksamhet och inget verksamheten betalar något extra för. CGI
beskriver i sin tjänstebeskrivning att support sker till enstaka utsedda kontaktpersoner i
kommunen, vilket innebär att om inte löneenheten hanterar och svarar på dessa frågor är en
följd att dessa frågor ökar hos chef, chefstöd i verksamhet eller HR.
Verksamhetsledningssystem
Kommunen har idag avtal på följande system kopplade till personal- och löneområdet.
System

Funktion

Avtalstider och
kostnad/år

Personec lönesystem

Webbaserat system för samtliga medarbetare
och snart även förtroendevalda. För
löneadministratörer, drift och systemförvaltning
samt integrationer med födande uppgifter till
användarkonton och integrationer.
E-lönespecifikationer

Avtal med Visma
gäller tom 2019-1231.
Driftkostnad 68 162
kr per månad (inkl
Adato och LISA,
gemensamt med
ekonomisystemet)

Affärssystem som idag är sammankopplat med
ekonomisystemet
Självservice - Visma
Windows

Integrerad självserviceportal med
ekonomisystemet, Winlas, varav delar av
driftskostnad för ekonomisystemet betalas av
löneenheten genom samordning.

Ingår i ovanstående
prisbild

Personec Förhandling

Webb och klient applikation för chef och HR att
lägga in löneförslag per fackförbund, klient för
inläsning av nya löner i Personec P

Ingår i ovanstående
prisbild

Personec Utdata

System för statistik och rapportuttag med
tankade uppgifter från Personec P och
Hypergene.
Personalstatistik till verksamhets- och
ledningsstödsystem

Ingår i ovanstående
prisbild.

Personec Tid

Flextidsrapportering inkl registreringsterminaler
Flextidsregistrering för pekterminaler och
beröringsfria kortläsare

Ingår i ovanstående
prisbild

Personec Classic

Klient för att hantera nettoavdrag såsom t.ex.
kostavdrag för pedagogiska måltider

Ingår i ovanstående
prisbild
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Förtroendemannarutinen

Klient och webbaserat. Registrering av ersättning Ingår i ovanstående
till förtroendevalda
prisbild

Arbetsgivaravgiftsmodul

Förändringar och uppbyggnad av
arbetsgivaravgifterna styrs från lönesystemet.

Ingår i ovanstående
prisbild

Kopplat till ovanstående system
System

Funktion

Avtalstider och
kostnad/år

LISA – tillbudssystem

Webbaserat system för samtliga medarbetare
för att rapportera tillbud/arbetsskador i ett
digitaliserat flöde.

Ingår i ovanstående
prisbild
Investering 100 000
kr

Administration av arbetsskador, tillbud,
elevskador samt avvikelser. Uppgifter om
anställda, chef och deras tillhörighet i
kommunens organisation importeras från
lönesystemet. Administreras av HRenheten/löneenheten. Systemförvaltning såsom
integration och behörigheter hanteras av
löneenhet.
ADATO rehabiliteringssystem

Webbbaserat system för att dokumentera och
stödja chef följa lag och avtal avseende
rehabilitering och arbetsmiljö.

Ingår i ovanstående
prisbild
Investering 110 000
kr

Uppgifter om sjukfrånvaro och anställdas
tillhörighet i kommunens organisation
importeras från lönesystemet varje natt.
Administreras av HR-enhet/löneenhet.
WinLAS - företrädesrätt

Lönesystemet importerar uppgifter för att kunna
beräkna anställningstid, företrädesrätt,
kompetens, GAP-analys. Är integrerat i
Självservice med SSO. Får uppgifter från
lönesystemet och skickar uppgifter till Time Care
Pool.

Avtal fram till 201908-31.
Uppsägningstid 6
mån.
92 566 kr per år.
Förvaltning bekostar
delvis kostnaden
t.ex.
lärarlegitimationsimp
ort.

BAS

Bas är ett arbetsvärderingssystem som används 18000 kr/år
för att värdera arbeten utifrån faktorerna
kunnande, problemlösning, ansvar och
arbetsförhållanden. I lönesystemet
kvalitetsäkras uppgifter för arbetsvärdering och
förs över till Hypergene för uppföljning.

Arbetsmarknad

Rekvirering av arbetsmarknadsstöd via
arbetsförmedlingens system.

-

Löneanalyser

Lönekartläggnings utförs i Hypergene som
bygger på kategoriseringar och information från

-
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lönesystemet.
Metakatalogsintegration

Personec P är födande system till IT-enhetens
Integrationen är
metakatalog som genererar användarid samt e- framtagen av Pulsen
postadresser för samtliga medarbetare.
specifikt mot
Personec P finansierat av ITenheten till en
kostnad av ca 500
000 kr exl intern
arbetsinsats.
Kommer ej kunna
nyttjas vid
systembyte då ny
integration måste
byggas. Ca 200 000
kr för att ställa om
integrationen.

Time Care pool och
planering Schema- och
bemanningssystem

Daglig överföring till Time Care pool och Time
Care planering. Systemet används för
vikarieanskaffning, schemaläggning
resursplanering. Har en integration gentemot
lönesystemet och Winlas.

Daedalos

Verksamhetssystem för AVRF som verkar
genom en framtagen integration och därmed
säkerställer överföring av lönegrundande
uppgifter till lönesystemet. Fungerar inte med
andra lönesystem.

Swedbank

Integration genom TEIS gentemot bank.
Uppgifter om bankkonto finns hos bank ej i
lönesystem. Tilläggsavtal om e-lön.

Hypergene

Import av uppgifter till lednings- och beslutstödsystemet i kommunen.

Ekonomisystem

Import/export till ekonomisystemet och
kodkontroll

Avtal till 2020-12-31
med möjlighet till
förlängning 3 år

KPA

Export av uppgifter för pension

Ramavtal med GR
Integrationer

Skatteverket

Import/export av uppgifter för skatt,
kontrolluppgift

Försäkringskassan

Export av uppgifter vid frånvaro

Pensionsmäklare

Export av uppgifter vid pension

Avtal till och med
2019-08-30. Årlig
driftskostnad på ca
300 000kr (delar av
kostnad betalas av
förvaltning)
Investering ca 1 000
000
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Kommunen är, som redovisas ovan, bundna av avtal för personal- och löneadministrativa
system. Marknadsanalysen visar på att det framförallt finns fyra HR-system på marknaden
riktade till kommuner; Personec P (Visma), HR-plus (Visma), eCompanion (Evry) och
Heroma (CGI). Att utbudet av system är begränsat beror på att det krävs speciell
funktionalitet för att hantera de anställnings- och kollektivavtal som finns inom kommunal
verksamhet. Att starta upp och genomföra en upphandling av ett lönesystem behövs
motsvarande ca 2,25 tjänst under ett års tid enligt genomförd förstudie. För framtagande av
förfrågningsunderlag behövs kompetens inom IT, HR/lön och upphandling. Vid
implementeringsfasen av eventuellt nytt personal- och lönesystem beräknas 4,75 tjänst
behövas för att implementera lönesystem, utbildning m.m. Skulle en upphandling
kompletteras med att även innehålla tjänster inom löneadministration kan ytterligare resurser
behöva knytas upp för att även beskriva den administrativa hanteringen. Då lönesystemet
idag också är sammankopplat med ekonomisystemet och motsvarar ett affärssystem
behöver upphandling av de olika systemen taktas för att minsta möjliga effekt för
verksamheten. Idag samordnas även kostnaden för personal/lön- och ekonomisystemet,
vilket innebär att viss kostnad kommer att kvarstå vid eventuellt byte av leverantör av
personal- och lönesystem.
Kommunledningskontorets bedömning är att en lösning som bygger på att kommunens avtal
inom det systemadministrativa området överlåts till en annan leverantör måste godkännas av
nuvarande leverantör. Det är svårt att se att en sådan överlåtelse kan ligga i nuvarande
leverantörs intresse. Detta gäller särskilt om en överlåtelse skulle göras till en konkurrerande
leverantör.
Att avsluta driften i egna system för en övergång i en annan leverantörs system lämnar i
dagsläget kommunen med kostnader för system som inte brukas. Därtill tillkommer att de
investeringar som gjorts i licensavgifter, integration mellan system och i utbildning av
personal riskerar att gå till spillo om systemskifte genomförs innan avtalen löper ut. Detta
innebär att det svårligen kan ligga några ekonomiska eller organisatoriska vinster för
kommunen. En avvikande teknisk plattform orsakar ofta driftskostnader. Ett systemskifte
påverkar uppskattningsvis ca 4000 användare och de organisationer vars löner kommunen
administrerar.
Till detta kan föras att systemutveckling är en strategisk utvecklingsfråga.
Kommunledningskontoret bedömer det som avgörande att kommunen även fortsättningsvis
har inflytande över systemutvecklingen för att den på bästa sätt skall stödja verksamhetens
behov och säkerställa att de personaladministrativa systemen kan interagera med
kommunens övriga verksamhetssystem. Den lösningen CGI presenterar omfattar inte bara
det löneadministrativa området utan även HR och verksamhetsperspektivet, vilket innebär
att en förändrad hantering av löneadministrativa tjänsten inte bara påverkar löneenheten
utan hela organisationen. En framtida upphandling utöver driftform behöver ta ställning till
vilka tjänster ett personal- och löneadministrativt stöd skall kunna leverera till verksamheten
och hur de skall interagera med övriga system samt hur de system som införskaffas bör
utvecklas över tid.

Personal, effektivitet och lokaler
Personalkostnader
Arbetsuppgifter är fördelade så att samma person kan arbeta inom olika
kompetensområden. Det innebär att nedanstående definition av arbete inte kan översättas i
enskilda personer eller befintliga tjänster
Sedan 2019 har lön- och bemanningsenheten slagits samman. Kostnaderna för 2019 är
således inte i nivå med 2018 mot bakgrund av sammanslagningen och tjänstledigheter. Den
totala budgeten för löneenheten exkl. bemanning har ökat med ca 1 mnkr mellan 2018/2019.
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Löneenheten får idag kommuninterna intäkter i form av sålda löneadministrativa tjänster till
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund och Alingsås Rådhus AB och samordning av
system i kommunen, vilket motsvarande ca 300 000 kr.
Arbetsområde

Tjänster

Ledningsfunktion

1

Tjänster systemförvaltning och systemutveckling HR-system

2,0

Tjänster (arkiv, pensioner, ID-kort, ekonomi, förtroendevalda,
avtalstillämpning/tolkning, uppsiktsplikt/internkontroll, chefsstöd mm)

2,0

Löneadministration

4,0

Totalt:

9

Löneadministration AVRF och ABAR inkl. förtroendevalda
Systemdrift (tjänst hos IT-enheten)

0,5

Personalkostnader
Personalkostnaderna för löneenheten motsvarar ca 4 492 tkr.
Systemkostnader
Totala systemkostnaderna för kommunens personal- och lönesystem med tillhörande
moduler inom schemaläggning och HR motsvarar ca 1 400 tkr. Kostnaderna finns samlad på
kommunens löneenhet men systemen riktar sig till hela organisationen. IT-avdelningen har
också kostnader för teknisk support och versionsuppgradering. Övriga kostnader i form av
integrationskostnad för banköverföringsfiler ca 190 000 kr.
Avskrivning
Avskrivningskostnader motsvarar 90 000 kr.
Lokaler
Den totala kostnaden för hyra, el och städning av kommunledningskontorets lokaler i
Teliahuset är 1 618 tkr/år. Dessa lokaler innefattar kommunledningskontorets
konferenslokaler och kontor för hela controllerenheten och personalavdelningens 25
medarbetare. En upphandling av hela eller delar av personal- och löneadministrativa
verksamheten kan frigöra kontorsyta för andra ändamål men frigör inga verksamhetsmedel
innan kommunens hyreskontrakt löper ut. En utläggning av verksamhet bedöms inte leda till
några ekonomiska vinster avseende lokaler på kort sikt. I ett längre perspektiv är det rimligt
att anta att en reducering av interna tjänster leder till lägre lokalkostnader vid samordning av
lokalerna.
Jämförelsetal
Det finns inget fastställt jämförelsetal för att mäta effektivitet och löneadministrativa tjänster.
Jämförelsetal som kan användas är antal lönespecifikation per löneadministratör eller
kostnad per lönespecifikation. Lerums kommuns har nyligen genomfört en jämförelse med
hjälp av extern part och har då använt sig av jämförelsen kostnad per lönespecifikation.
Lerums kommun har sin löneadministration outsourcad och när Lerums kommun kalkylerade
outsourcing av lönehanteringen var den uppskattade kostnaden 145 kr per lönespecifikation
med genomsnitt 3500 lönespecifikationer per månad. Den uppskattade nulägeskostnaden
för outsourcad löneadministrativ tjänst är 174 kr per lönespecifikation med ett genomsnitt om
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4007 lönespecifikationer per månad.
Två andra kommuner Sigtuna och Trosa kommun använder också kostnad per
lönespecifikation som nyckeltal. Deras kostnad är 120- 122,1 kr per lönespecifikation.
Alingsås kommun har ca 4600 lönespecifikationer varje månad. Med en driftbudget om
6 780 tkr är den uppskattade kostnaden per lönespecifikation ca 120 kr.

Benchmarking - hur har andra kommuner hanterat utmaning om
löneadministration?
Enligt uppgifter från CGI är det bara Lerums kommun som har valt att anta utmaning om
outsourcad löneadministration. Sedan mars 2014 har CGI sålt löneadministrativa tjänster till
Lerum. Avtalet har sagts upp 2019 och Lerum kommer att ta hem löneadministrationen i
egen regi. Bakgrunden är att Lerum bedömer att konkurrensen är för begränsad då det
enbart är CGI med tillhörande lönesystemet Heroma som har referens från kommunal
verksamhet. Lerum bedömer vidare att kommunen med största sannolikhet inte kommer att
kunna åstadkomma den förändring som Lerum eftersträvar att vara en digital kommun och
modern arbetsgivare med en outsourcad löneadministration. Vidare bedömer Lerum att bra
systemstöd prioriteras högre än att leverantören ska kunna erbjuda löneadministrativ tjänst.
När Lerum valde att anta utmaningen var det vid tillfället två saker som föll avgörande.
Lerums avtal med nuvarande leverantör av personal- och löneadministrativt system löpte ut
och det fanns ett missnöje med de löneadministrativa förutsättningarna. De fanns ingen
digitaliserad process inom löneområdet när Lerum valde att anta utmaningen om extern
leverantör för löneadministrationen.
Kostnaden har blivit avsevärt mycket högre för den outsourcade löneadministrativa tjänsten.
Bland annat har tilläggstjänster utöver avtalet och implementeringskostnaderna blivit ca 2,7
miljoner kronor dyrare än den ursprungliga kalkylen enligt uppgift från Lerums kommun.
Verksamheten i Lerums kommun har uttryckt önskemål om en intern lönefunktion.
Leverantören har inte haft den kunskap om interna förutsättningar i kommunen som varit
önskvärt.
Lerum har under hösten 2018 genomfört en marknadsanalys inför sitt beslut och gjorde
nyligen en kartläggning vilka leverantörer av system inom kommunal verksamhet som också
kan erbjuda löneadministrativ tjänst.

Leverantör

Antal
kommunkunder

Offererar
löneadministrativ
tjänst

Kommunkunder
löneadministrativ
tjänst

1

190

Nej

0

2

54

Ja

1

3

40-45

Tveksam till
kommunal
löneadministrativ
tjänst, har för
privata kunder

0
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4

2

Ja

0

5

0 (ev. 1)

Tveksam pga. av
risk för konkurrens
mot egna kunder

0

6

0

Ja

0

Tabell från Lerums kommuns marknadsanalys

Leverantörer av system och löneadministrativ tjänst. Bild från Lerums kommun.
De andra kommuner som har tidigare avvisat utmaningen har motiverat detta med att det
finns för många okända variabler. Man menar att det är svårt att belägga den ekonomiska
vinsten. Vidare menar andra att en upphandling medför stora kostnader, att de eventuella
avvecklingskostnaderna är svåra att beräkna och att man måste organisera en egen
beställarorganisation samt att ett eventuellt införande av nya system blir kostsamt för
kommunerna.
En relativt gemensam slutsats är att det för tillfället fortfarande finns få leverantörer som
bedöms ha någon betydelsefull erfarenhet av att leverera de personal- och
löneadministrativa tjänster som beskrivs i utmaningen till den kommunala sektorn. De finns
också för få leverantörer inom kommunal verksamhet som kan erbjuda löneadministrativ
tjänst vilket innebär att det inte finns någon konkurrens på marknaden. Det är enbart i
dagsläget CGI som erbjuder löneadministrativ tjänst med kommunala referenser. Övriga
leverantörer är inriktade gentemot personal- och lönesystem. Den ekonomiska effekten
bedöms som högrisk med begränsad konkurrens och prissättningen styrs av leverantören då
kommunen är i beroende av en löneadministrativ funktion.
Alingsås kommun, kommunledningskontoret
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Rådhuset, Stora torget 1
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-61 67 30
kommunstyrelsen@alingsas.se
www.alingsas.se
14 (17)

Sida 157 av 254

Externa leverantörer tillämpar ofta prismodeller med tilläggstjänster utanför grundavtal med
tilläggsdebiteringar, vilket medför ökade kostnader jämfört med egen produktion där dessa
kostnader ingår i ordinarie verksamhet.
Vid en jämförelse mellan egen regi och outsourcing måste kostnader för att upprätthålla en
egen god beställar- och uppföljningskompetens tas med. I Lerum har kommunen haft kvar
beställarkompetens, pensionshandläggning i egen regi och har nu även inrättat en
systemförvaltarkompetens i sin organisation. Samordningsvinsterna för en organisation i
egen regi är betydligt högre.
Kommunledningskontoret konstaterar sammanfattningsvis att i dagsläget är det ingen
kommun som antagit utmaningen genom att gå till upphandling av löneadministrativ tjänst.
Kommunledningskontorets bedömning är att övriga kommuners avslag på utmaningarna är
kopplat till att det finns en viss tveksamhet kring marknadens kompetens inom det
kommunala området samt att många kommuner ser verksamhetsfördelar med att själva äga
drift och utveckling av det personal- och löneadministrativa området. Framförallt för att äga
internkontrollen över den löneadministrativa processen som är styrande för kommunens
ekonomi.

En samlad bedömning
Det personalstrategiska arbetet som definierats i denna skrivelse, kommunens hantering av
personalarkivet samt kommunens handläggning av pensioner, systemutveckling av
personal- och lönesystem och den praktiska avtalstillämpning bör ses som delar av
kommunens strategiska ledningsfunktion och undantas utmaningen.
Löneprocessen omfattar alla anställda, förtroendevalda, uppdragstagare i kommunen. En
fungerande löneprocess bygger på ett samspel mellan olika roller i organisationen. Att bara
lägga ut en del i processen, kommer med sannolikhet att öka administrationen för chef,
chefstöd, HR, ekonomer då kravet på intern uppföljning blir större när kunskapen och arbetet
flyttar från löneenhet till verksamhet.
Inom varje område finns det olika arbetsuppgifter som utförs. En löneadministrativ hantering
i kommunens regi innebär att oavsett om arbetsuppgifter och tjänster som tillkommer betalar
verksamheten inget extra för utan det ingår i ramen för verksamhetens budget och
resursfördelning. För tjänster hos en extern leverantör ingår de som finns beskrivna i avtalet
men det som är utöver blir tilläggsbeställningar som verksamheten får betala extra för. Vilka
tjänster som är av denna karaktär är svårt att prognostisera och därmed också att
kostnadsberäkna.
Kommunens kollektivavtal är komplicerade och kräver praktisk tolkning och tillämpning.
Löneenheten granskar och samarbetar kontinuerligt med kommunens HR-strateg för
kollektivavtal, arbetsrätt och för sjukfrånvaro/arbetsmiljöområdet i olika ersättningsfrågor.
Samtliga avtalsfrågor behöver en praktisk tillämpning för att hanteras som lön eller annan
ersättning. I lönesystemet finns ett antal olika orsaker kopplade till olika beräkning och det
gäller att rätt val görs för rätt beräkning. Löneenheten har byggt upp en kunskap i praktisk
avtalstillämpning för att stödja och supporta verksamheten men även för att granska
löneunderlag innan löneutbetalning. En extern leverantör kan inte göra den bedömningen
utan är beroende på SKLs praxis, kommunens tolkning och bedömning samt
verksamhetskännedom. Avtalstolkning och tillämpning, systemutveckling, pensionsfrågor
och arkiv är viktiga för kommunen att hantera och utgör därför en del av den strategiska
ledningsfunktionen.
Kvalitetskontrollen att saker blir korrekt praktiskt tillämpade utifrån kollektivavtal försvinner,
då om en extern leverantör verkställer de underlag som kommer från verksamheten utan
någon praktisk avtalstillämpning eller strategiska bedömningar såsom ersättningsgrund,
pensionsgrund, semestergrund m.m. Att lägga ut en del av löneprocessen, den som avser
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löneadministrationen till en extern leverantör medför en stor risk att kommunen tappar
kontrollen över helheten. Idag utgör löneenheten en viktig funktion för att fånga upp
kollektivavtalstolkning det vill säga fel hantering utifrån avtalen, anställningar och ersättning
men också lönesättningar som avviker från kommunens personal- och lönepolitik. En
kvalitetssäkring av grunddata i anställningsinformationen är central då dessa uppgifter är
födande till andra system. Finns inte verksamhetskännedomen om t.ex. chef som attesterar
eller organisation/kontering och kunskapen om avtal finns risk att detta skapar merarbete för
ekonom som ombokar kostnader eller ekonomiadministratör som hanterar manuella
utbetalningar. Med nuvarande samarbete med ekonomer har löneenheten byggt upp en
struktur för konteringar och kodkontroller för att minska fel och rättelsearbete.
Kommunens avtal med leverantör av personal- och löneadministrativt systemstöd löper intill
olika tidpunkter och förutsätts att extern leverantör av löneadministration kan fortsätta med
nuvarande integrationer. Detta är dock inte självklart då eventuell extern leverantör erbjuder
egna modullösningar i befintligt lönesystem som inte eventuellt motsvarar kommunens
kravställning. Utmaningen är i allt väsentligt också kopplat till drift av ett personal- och
löneadministrativt system. Ett byte av system för löneadministration och integrationer
innebär stora omställningskostnader både när det gäller tekniska förutsättningar och
personalomställning i kunskap att lära om till ett nytt lönesystem.
Vid en extern löneadministrativtjänst behövs en beställarfunktion som följer upp att
leverantören lever upp till avtalet och för att kontrollera att rätt tjänster levereras. Det kan bli
mer uppföljning och kontroll i större utsträckning än tidigare, exempelvis för att säkerställa att
leverantören sköter sig och allt fungerar enligt avtal.
Med nya dataskyddsförordningen (GDPR) är det också viktigt att kommunen har kontroll
över vart personuppgifter och data lagras och vilka tekniska förutsättningar som väljs till
exempel: när molntjänst ska/kan/är lämplig att användas? Kommunen kommer aktivt att
behöva ta ställning till GDPR och hantering av personuppgifter, uppgifter som är en
förutsättning att arbete inom HR och lön.
En extern löneadministration kan vara en fördel i det fall det inte finns en uppbyggd
kompetens inom HR och lön i kommunen eller när det inte finns ett systemstöd som
möjliggör digitalisering. I Alingsås kommun finns förutsättningar för båda delarna. När
Alingsås kommun har en uppbyggd plattform för automatisering och robotisering ger det
utökade möjligheter att i egen regi se över processerna för ytterligare digitalisering,
effektivisering och automatisering.
Tillsammans med övrig verksamhet arbetar löneenheten för att digitalisera anställningsflöde
för anställda som en helhet med digitala möjligheter såsom digital signering och arkivering.
Detsamma gäller en automatiserad hantering av familjehem och kontaktpersoner.
Löneenheten deltar även i omvärldskartläggningen av automatisering genom robotisering.
När gemensam plattform för digitalisering i kommunen finns möjlighet att ta nästa steg i en
utökad digitalisering även för löneenheten.
Även hantering av förtroendevalda kommer att förberedas för digitalisering under 2019.
Under året kommer ytterligare kvalitetskontroller att genomföras gentemot skatteverket och
metakatalogen samt federationer för att underlätta i behörighetsadministrationen och inlogg
för verksamheten.
Tillsammans med IT ser löneenheten över avtal om teknik tjänst och drift. Idag genomförs
samtliga uppgraderingar av leverantör istället för internt av IT.
Det är svårt att göra en bra ekonomisk analys då det enbart är en kommun som har valt att
lägga ut sin löneadministrativa process. En process kommunen nu valt att ta tillbaka i egen
regi. Konkurrensen på marknaden är begränsad, vilket innebär att prissättning av den
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löneadministrativa tjänsten i dagsläget är en hög riskfaktor.
Kommunledningskontorets bedömning är att utmaningen som riktas mot kommunens
personal och löneadministrativa mot ovanstående bakgrund, både innebär stora risker och
konsekvenser för verksamhet och kostnaderna om utmaningen skulle antas. Förslagsvis bör
därför inte kommunen anta utmaningen utan låta löneenheten och verksamheten fortsatt få i
uppdrag att effektivisera kommunens löneprocess och digitalisering av flöde för anställningar
och förtroendevalda i nära samverkan med verksamheten för att uppnå effektivisering. Det
innebär sammantaget att utmaningsrätten används som utgångspunkt för att effektivisera
kommunens organisation i egen regi.
Utmaningen bör avvisas.
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Löpande granskning av intern kontroll 2018
Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomfört en
löpande granskning av intern kontroll för år 2018. Granskningen och bedömningen av den
interna kontrollen omfattar bokslutsprocessen, löneprocessen inklusive pensioner och
arvoden, inköpsprocessen, investeringsprocessen och exploateringsprocessen. Rapporten
omfattar samtliga förvaltningar. EY har gjort en sammanfattad bedömning att inom den
interna kontrollen finns vissa områden där förbättringar kan ske. Av rapporten framgår ett
antal rekommendationer på åtgärder.
Rekommendationerna är följande:










Kommunen rekommenderas att dokumentera sina centrala rutiner och
systembeskrivning av bokföringssystemet.
Kommunen rekommenderas att vad gäller inköps- och utbetalningsprocessen
upprätta någon form av kontroll och uppföljning mot logglista över ändrad grunddata.
Kommunen rekommenderas att införa en rutin där man tillser att medarbetare med
ansvar för inköp tagit del av kommunens informationsmaterial och är införstådda med
gällande regler.
Kommunen rekommenderas att beloppsgränser införs i attestförteckningen för
samtliga förvaltningar.
Kommunen rekommenderas att upprätta en rutin kring hantering av leasingavtal.
Kommunen rekommenderas att fortsätta arbetet med att upprätta rutiner och riktlinjer
avseende exploateringsprojekt.
Kommunen rekommenderas att utföra kontroller för att säkerställa att kommunens
bilar inte används för privat bruk.
Kommunen rekommenderas att fortsätta arbetet med att kartlägga och skapa
centrala rutiner för bidragshanteringen.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av rapporten och de rekommendationer som lämnas
däri. Respektive nämnd och styrelse har i sin flerårsstrategi antagit en internkontrollplan. EY
konstaterar i sin rapport att flera av rekommendationerna kvarstår från förra årets
granskning. Kommunledningskontoret vill i sammanhanget framföra att kontoret har haft en
hög personalomsättning senaste åren med flera vakanta tjänster. Till följd av det har inte
samtliga rekommendationer från föregående års granskning kunnat åtgärdas men ett arbete
har påbörjats. Kommunledningskontoret kommer att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder i
enlighet med rekommendationerna i rapporten.
Kommunledningskontoret har de senaste åren arbetat med att förbättra och upprätta riktlinjer
och ekonomihandbok men det finns ett par områden där arbete kvarstår. Under året kommer
kommunledningskontoret även fortsätta arbetet med att upprätta systembeskrivning.
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I kommunstyrelsens internkontrollplan återfinns bland annat kontroll av leverantörsfakturor,
vilket exempelvis innefattar kontroll av grunddata. Detta kommer således genomföras under
året.
Kommunledningskontoret har löpande utbildningar kring bland annat upphandling. Under år
2018 påbörjades ett arbete med att ta fram medarbetarbekräftelser inom
upphandlingsområdet men det har inte slutförts ännu. Det har påbörjats ett arbete med ehandelssystem som ska leda till att underlätta arbetet med upphandling och inköp.
Det finns en enhetlig mall för attestlista som är framtagen av kommunledningskontoret.
Kommunledningskontoret kommer under året informera förvaltningarna om vilka åtgärder
som behöver vidtas kring attestförteckningar.
I kommunstyrelsens internkontrollplan återfinns en punkt om leasingavtal.
Kommunledningskontoret kommer att kontrollera leasingavtal och se över behovet av
riktlinjer kring leasing.
Kommunen har under 2018 arbetat fram olika typer av riktlinjer för exploatering, exempelvis
riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal. Under året kommer arbetet
fortsätta med att se över rutiner och riktlinjer kring redovisning avseende
exploateringsprojekt.
Kommunstyrelsen har tidigare haft som en internkontrollpunkt att säkerställa att kommunens
bilar inte används för privat bruk. Detta har varit svårt rent praktiskt att kontrollera men
kommunledningskontoret ska se över hur det kan kontrolleras och följas upp under året.
Kommunledningskontoret har påbörjat ett arbete med att ta fram centrala rutiner för
bidragshanteringen och ämnar färdigställa det arbetet under året.
Ekonomisk bedömning
Ärendet i sig innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till svar på revisorernas
granskning och överlämnar det till revisorerna som sitt eget.

Beslutet ska skickas till
3ulfand@gmail.com samt till kommunstyrelsen@alingsas.se för registrering i revisionens
diarium.

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef
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Revisorerna
Göteborg 2019-02-28
Alingsås kommun
Kommunstyrelsen
Löpande granskning 2018
Kommunens revisorer har genomfört ovanstående granskning. Rapport har upprättats efter
genomförd granskning. Granskningen syftar till att ge underlag till revisorerna för att bedöma
kommunens interna redovisning och kontroll. Granskningen omfattar följande processer:







Bokslutsprocessen
Inköps- och utbetalningsprocessen
Investeringsprocessen
Exploateringsprocessen
Körjournal
Bidrag

För samtliga av dessa processer har förbättringsområden identifierats och rekommendationer
lämnas. Rekommendationer lämnas då revisorerna iakttagit brister inom ramen för
granskningen och de syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Revisionen kan
konstatera att de rekommendationer som lämnas i 2018 års granskning kvarstår sedan flera år
tillbaka. I motsvarande granskningar som genomförts 2017, 2016 och 2015 har dessa
förbättringsområden identifierats och revisionen vill påtala vikten av att kommunstyrelsen
tillser att åtgärder vidtas.
Våra granskningsrapporter skall löpande redovisas till kommunfullmäktige under året. Vi
planerar att lämna bifogad granskningsrapport till vår uppdragsgivare i april månad och
emotser Era kommentarer och redovisning av åtgärder utifrån granskningens
rekommendationer inom 60 dagar. Skicka era svar till kommunrevisionens ordförande Anita
Andersson på mailadressen 3ulfand@gmail.com samt till kommunstyrelsen@alingsas.se för
registrering i Revisionens diarium.
Granskningen kommer att presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april.
Med vänliga hälsningar
Mikaela Bengtsson
På uppdrag av kommunens revisorer

Kopia till:

Kommunfullmäktiges presidium
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Som ett led i årets revision har våra noteringar från granskning av intern kontroll under 2018
sammanställts. Rapporten omfattar samtliga förvaltningar.
Sammanfattningsvis är det vår bedömning att det inom den interna kontrollen finns vissa områden
där förbättringar kan ske. Vår granskning täcker endast områden och aspekter väsentliga för
revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i rutiner och intern kontroll.
Rapporten är skriven i avvikelseform, vilket innebär att det i första hand är de områden där vi har
synpunkter eller har förslag till förbättringar som kommenteras.
Rekommendationer lämnas då revisorerna iakttagit brister inom ramen för granskningen.
Rekommendationerna syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Revisionen följer
kontinuerligt upp vilka åtgärder nämnderna vidtagit för att åtgärda givna rekommendationer.

1.2. Syfte
Syftet med föreliggande rapport är att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen av
kommunens redovisning och interna kontroll.
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer
-

Bokslutsprocessen
Löneprocessen, inklusive pensioner och arvoden
Inköpsprocessen
Investeringsprocessen (anläggningsrutinen)
Exploateringsprocessen

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer en transaktion genom hela flödet,
exempelvis från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken
och slutligen regleras likvidmässigt.
Övrig granskning som genomförts är:
-

Uppföljning av föregående års noteringar
Registeranalys av löner
Granskning av momsredovisning
Hantering av körjournaler
Kontoanalyser på väsentliga intäkt- och kostnadskonton samt förtroendekänsliga poster

Avrapportering av registeranalys av löner är inte färdigställda utan avrapporteras i samband med
årsbokslutet.
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar
2.1. Bokslutsprocessen
2.1.1. Gjorda iakttagelser
Kommunen har de senaste åren arbetat med att förbättra och upprätta riktlinjer, rutinbeskrivningar
och ekonomihandbok. I samband med vårt granskningstillfälle kvarstår ett flertal områden där arbete
kvarstår.
Enligt lagen om kommunal redovisning kapitel 2 § 7 ska det i kommunen finnas en upprättad
beskrivning över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad för att ge överblick över
systemet och dess försystem. Denna dokumentation finns inte upprättad inom kommunen.
Ovanstående punkter kvarstår från föregående års granskning.
2.1.2. Rekommendation
Vi rekommenderar kommunen att dokumentera sina centrala rutiner. Vi vill särskilt lyfta fram vikten
av att ha dokumenterade rutinbeskrivningar för att minska risken för kompetensförslut i samband
med personalomsättning.
I likhet med föregående år rekommenderar vi kommunen att upprätta ovan nämnda
systembeskrivning.

2.2. Inköps- och utbetalningsprocessen
2.2.1. Gjorda iakttagelser
Vi noterar att kommunen saknar en kontroll av registrering av grunddata, exempelvis ändring av
organisationsnummer, momsregistreringsnummer och bankkonto. En sådan kontroll skulle med
fördel kunna ske mot logglista över ändringar. Kommunen utför i dagsläget stickprov på fakturor för
att säkerställa att detta hanteras korrekt. Vi ser positivt på stickproven, men anser inte att detta kan
kompensera för en kontroll av logglista över ändrad grunddata.
Beloppsgränser finns inlagda för attestanterna i fakturahanteringssystemet, men de flesta
förvaltningar saknar beloppsgränser i attestlistorna. Vi noterar att attestlistorna inte är enhetliga
mellan förvaltningarna och att det inte alltid framgår vilken personsignatur som används i systemet,
vilket är önskvärt vid eventuell uppföljning. Enligt tidigare uppgift från kommunen har beslut fattats
om att samtliga redovisningsekonomer ska använda en gemensam mall för attestlista. En sådan mall
har tagits fram centralt av kommunledningskontoret och ett arbete pågår med att implementera
denna på förvaltningarna.
Ovanstående punkter kvarstår från tidigare års granskning.
Kommunen har i en webbportal samlat informationsmaterial kring inköpsprocessens olika delar,
inklusive vilket ansvar godkännande- och beslutsattest innebär. Det finns i dagsläget ingen rutin för
att säkerställa att den information som finns framtagen gåtts igenom av personal som upphandlar
eller avropar.
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2.2.2. Rekommendation
I likhet med föregående år rekommenderar vi kommunen att upprätta någon form av kontroll och
uppföljning mot logglista över ändrad av grunddata. Kontrollen bör utföras av en person som själv
inte har behörighet att göra ändringar av grunddata.
Vi rekommenderar kommunen att införa en rutin där man tillser att medarbetare med ansvar för inköp
tagit del av kommunens informationsmaterial kring inköpsprocessen och att samtliga medarbetare
som upphandlar eller avropar är införstådda med gällande regler.
Vi rekommenderar vidare att beloppsgränser införs i attestförteckningen för samtliga förvaltningar.
Attestlistorna för respektive förvaltning bör vara enhetliga mellan förvaltningarna samt ange signatur
som används i systemet. Vi ser positivt på att kommunen beslutat sig för att använda sig av en
enhetlig mall för attestlista.

2.3. Investeringsprocessen
2.3.1. Gjorda iakttagelser
Av kommunens bokslutsanvisningar framgår att stora delar av ansvaret för anläggningstillgångar
delegerats till respektive verksamhet. Bland annat ska verksamheterna upprätta en
inventarieförteckning för stöldbegärliga inventarier (oavsett om de klassas som investering eller
förbrukningsinventarier) som ska uppdateras årligen. Vi har sedan tidigare år noterat att kommunen
från centralt håll saknar en samlad bild av om förteckning över stöldbegärliga inventarier upprättats
ute i verksamheten samt om någon inventering av anläggningstillgångar genomförs.
Kommunens leasingavtal för fordon finns samlade centralt medan övriga leasingavtal finns ute på
förvaltningarna. Det är endast ekonomichefen och förvaltningschefen på Tekniska förvaltningen
(avseende fordon) som på delegation har rätt att teckna leasingavtal. Ett leasingavtal innebär
framtida kostnader och det är därför viktigt att ha en samlad kontroll över omfattningen av ingångna
avtal.
Ovanstående punkter kvarstår från föregående års granskning.
2.3.2. Rekommendation
Enligt uppgift från kommunen pågår ett arbete med att fastställa principerna för uppföljning från
centralt håll avseende anläggningstillgångar. Vidare pågår ett arbete avseende inventering av
inventarier samt en översyn av eventuella nedskrivningsbehov.
För att säkerställa omfattningen av leasingavtalen bör en rutin upprättas kring hantering av
leasingavtal. Det bör även genomföras en årliga avstämning av leasingavtalen mot redovisningen och
en kontroll av att dessa blivit korrekt attesterade.

2.4. Exploateringsprocessen
2.4.1. Gjorda iakttagelser
Det finns i dagsläget inga antagna riktlinjer avseende exploateringsprojekt. Enligt uppgift från
kommunen pågår sedan tidigare ett arbete med att upprätta nya riktlinjer.
Vi har tidigare år påpekat att kommunen inte särskiljer anläggningstillgångar i pågående
exploateringsprojekt utan redovisar allt som omsättningstillgångar, vilket är en avvikelse från god
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redovisningssed. Kommunens hantering är i enlighet med ett fattat beslut i Kommunfullmäktige
(2015-11-17). Beslutet anger att alla gatu- och parkinvesteringar som görs inom ramen för ett
exploateringsprojekt ska redovisas som omsättningstillgång och skrivas av helt och hållet i samband
med tomtförsäljningen. Från och med 2016 ändrade kommunen princip och aktiverar numera gatuoch parkinvesteringar inom nya exploateringsprojekt. Projektet Stadsskogen, vilket utgör en
betydande del av kommunens exploateringar, hanteras i enlighet med god redovisningssed.
Ovanstående punkter kvarstår från föregående års granskning.
2.4.2. Rekommendation
Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att upprätta rutiner och riktlinjer avseende
exploateringsprojekt. I detta arbeta bör förbättringsförslag avseende projektledning och
projekthantering som förts fram i tidigare avlämnande rapport beaktats. Vi vill vidare framföra vikten
av att exploateringsredovinsingen sker i enlighet med god redovisningssed och att kostnader för
anläggningstillgångar inte kostnadsförs direkt vid försäljning, utan belastar kommunen med årliga
avskrivningar.

2.5. Körjournaler
2.5.1. Gjorda iakttagelser
Vi har sedan tidigare år haft synpunkter på användandet av körjournaler för kommunens fordon.
Kommunen har särskilda bestämmelser för användande av fordon och drivmedelskort. Frågan blir
främst väsentliga inom Vård- och äldreomsorgsförvaltningen och Tekniska förvaltningen.
Ansvarig för fordonshanteringen på Samhällsbyggnadskontoret utför från centralt håll kontroller för
att säkerställa normal drivmedelsförbrukning. Däremot sker ingen central uppföljning avseende
körjournaler som tillser att dessa hanteras enligt kommunens bestämmelser. Vård- och
äldreomsorgsförvaltningen och Tekniska förvaltningen skickar in underlag, inklusive körjournaler, till
Samhällsbyggnadskontoret för arkivering, men någon särskild analys eller uppföljning genomförs
inte.
Ovanstående punkter kvarstår från föregående års granskning.
2.5.2. Rekommendation
Vi rekommenderar kommunen att utföra kontroller för att säkerställa att bilarna inte används för privat
bruk. De kontroller och stickprov som genomförs bör dokumenteras, exempelvis stickprov mellan
tankkvitton och körjournaler.
Vi ser positivt på att man sedan januari 2016 har installerat elektroniska körjournaler på en del av
kommunens fordon. För att underlätta uppföljning, öka kontrollen och minska det administrativa
arbetet med körjournaler rekommenderar vi kommunen att överväga införandet av elektroniska
körjournaler på fler av kommunens fordon, exempelvis hemtjänstens fordon.

2.6. Bidrag
2.6.1. Gjorda iakttagelser
Kommunen har identifierat ett behov av skapa en tydligare helhetsbild centralt kring
bidragshanteringen som sker ute på förvaltningar. Både i syfte att säkerställa att de bidrag
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kommunen har rätt till söks samt att det inte ingås avtal inom bidragsprojekt som driver högre
kostnader för kommunen än önskvärt.
2.6.2. Rekommendation
Det är viktigt med goda rutiner för bidragshanteringen då detta uppgår till väsentliga belopp för
kommunen. Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att kartlägga och skapa centrala
rutiner för bidragshanteringen.

2.7. Kontoanalys av förtroendekänsliga konton och verifikationsgranskning
Likt tidigare år granskar vi ett antal fakturor med avseende på rörelsegiltighet, F-Skattsedel,
momsregistreringsnummer, attester, ramavtal med mera. Likaså granskar vi ett antal kostnader för
representation, utbildning och liknande kostnader med avseende på att syfte, deltagarförteckning
och program framgår av underlaget. Avrapportering av vår kontoanalys kommer att ske i samband
med årsbokslutet.

Göteborg den 22 januari 2019

Marcus Gustafson
Auktoriserad revisor
Certifierad kommunal revisor
Ernst & Young AB

Josefine Kjellberg
Certifierad kommunal revisor
Ernst & Young AB
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Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen får enligt kommunallagen delegera delar av sin beslutskompetens till
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare. Kommunstyrelsen får även uppdra åt en
anställd att fatta beslut på delegation av styrelsen. Delegation regleras genom
kommunstyrelsens delegationsordning. Förändringar har skett vad gäller kommunstyrelsens
förvaltningsorganisation samt lagstiftning vilket föranleder ett behov av revidering av
delegationsordningen.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret är i och med antagande av kommunstyrelsens Flerårsstrategi
2019-2021 organiserat i fem avdelningar; personal-, it-, stabs-, ekonomi- och
tillväxtavdelning. Förslaget till ny delegationsordning följer denna struktur. Ett flertal
befattningar som innehar delegation har bytt titlar varför även dessa uppdateras. Vid
genomgång av delegationsordningen har även hänvisning till uppdaterad lagstiftning
genomförts.
Med anledning av ny förvaltningsorganisation på kommunledningskontoret, uppdaterad
lagstiftning samt för att skapa struktur och tydlighet föreslås därmed att kommunstyrelsens
delegationsordning revideras enligt bifogat förslag.
Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen godkänns.

Beslutet ska skickas till
KLK-kansli, samtliga delegater

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-15
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Delegationsordning för kommunstyrelsen
Godkänd av kommunstyrelsen den xx 2019, § xx.
Allmänt om delegation
Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Delegation kan medges till utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd i
kommunen i enlighet med 6 kap 37 § kommunallagen (2017:725).
Så kallad blandad delegation (till förtroendevald och tjänsteman i kombination) är inte
tillåten.
Ärenden som inte får delegeras (6 kap 38 § kommunallagen)
Beslutanderätt får inte delegeras vad gäller:






Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av kommunstyrelsen i dess helhet eller av kommunfullmäktige överklagats.
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Vidaredelegation
Kommundirektören får vidaredelegera beslutanderätt i enlighet med 7 kap 6 § kommunallagen.
Utövande av delegationsrätt
Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om kommunstyrelsen
själv hade fattat beslutet. Delegat får överlämna ett ärende till kommunstyrelsen för
avgörande.
Jäv
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende om delegat är jävig enligt
kommunallagen. I sådana fall återgår beslutanderätt till den som lämnat delegationen.
Det är den jävige själv som ska tillkännage att jäv föreligger.

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen
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Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattats med stöd av delegation ska dokumenteras och anmälas till
styrelsen vid nästkommande möte. Ansvarig för anmälan är delegaten och
beträffande beslut fattade av kommunstyrelsens ordförande, kommunsekreterare.
Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska återanmälas till
kommundirektör.
Klagotiden för delegationsbeslut som överklagas genom laglighetsprövning enligt
kommunallagen börjar löpa först när tillkännagivande har gjorts på kommunens
anslagstavla av det justerade protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet
anmäldes.
Delegationsbeslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt och tillkännages på
kommunens anslagstavla, om beslutet överklagas enligt bestämmelserna om
laglighetsprövning i kommunallagen.
Återkallelse, omprövning
Kommunstyrelsen kan när som helst återkalla en lämnad delegation. Redan fattade
delegationsbeslut kan inte återtas. Kommunstyrelsen har ingen möjlighet att
ompröva beslut.
Ersättare för delegat
Endast kommunstyrelsen får förordna ersättare för delegat.
Vid förfall för tjänsteman övergår, om ersättare inte förordnats, delegationen till
närmast behörig chef.
Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet utan större nackdel
kan vänta tills dess delegaten återkommit.
Övrigt
Den som fattar beslut med stöd av denna delegationsordning ska, där så erfordras,
samråda respektive förhandla enligt reglerna i kommunens samverkansavtal respektive
lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller företräda arbetsgivaren enligt
arbetsmiljölagen (1977:1160).
Rena verkställighetsåtgärder som inte innebär någon självständig bedömning anses
kunna utföras av tjänstepersoner utan stöd av delegation. Kommunstyrelsen förväntas
kontrollera denna del av verksamheten genom styrning och ledning.

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen
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Förkortningar

GDPR
FL
KF
KS
KSAU
OSL
SKL

General Data Protection Regulation, EU:s dataskyddsförordning
Förvaltningslagen (2017:900)
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Sveriges Kommuner och Landsting
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Avsnitt

Sida

1.
2.
3.
4.
5.

5
7
9
10
13

Allmänna ärenden
Stab
Ekonomi
Personal
Tillväxt
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1. ALLMÄNNA ÄRENDEN

Nummer
1.1

Ärendegrupp
Beslut i ärenden av brådskande
karaktär.
Föra talan vid domstol och andra
myndigheter samt vid förrättningar
av skilda slag.

Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande
Kommunjurist

Föra talan inför domstol och andra
myndigheter vad
gäller krav och indrivning av
förfallna fordringar, samt
ingå förlikning vad gäller
krav och indrivning av
förfallna fordringar och fatta
beslut om avskrivning av
fordringar.
Utfärda fullmakt att föra
kommunens talan vid domstol och
andra myndigheter samt vid
förrättningar av skilda slag.
Ingå förlikning i ärende om
skadeståndskrav.

Ekonomichef

1.6

Utfärda fullmakt att utkvittera
postförsändelser.

Stabschef

1.7

Myndighetens avslag på
begäran om utlämnande av
allmän handling samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande.

Kommunjurist

1.2

1.3

1.4

1.5

Ersättare
Kommunstyrelsens vice
ordförande

Koncernredovisningschef

Anmärkning
6 kap 39 § KL.
Gäller endast i sådana mål
och ärenden där det
ankommer på
kommunstyrelsen att föra
kommunens talan. Gäller
inte om annan mer specifik
delegation eller fullmakt
görs gällande.
Gäller endast i sådana mål
och ärenden där det
ankommer på
kommunstyrelsen att föra
kommunens talan. Gäller
inte om annan mer specifik
delegation eller fullmakt görs
gällande.
Anmäls ej.

Kommundirektör

Kommundirektör

KSAU

6 kap OSL. Med undantag
för punkt 1.8 och 2.6.
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Nummer
1.8

1.9

1.10

Ärendegrupp
Myndighetens avslag på begäran
om utlämnande av allmän
handling inom
personalavdelningens
verksamhetsområde samt
uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande.
Föra kommunens talan genom
yttrande vid överklagande av
beslut om utlämnande av allmän
handling.
Ändring av beslut i ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av delegat.

Delegat
Personalchef

Ersättare
Lönechef

Delegat i ursprungsbeslut

Kommunjurist

Delegat i ursprungsbeslut

Kommunjurist

Enligt 37-38 §§ FL.

Kommunjurist

Gäller överklagan enligt FL
samt eventuell
speciallagstiftning.
12 § FL.

1.11

Beslut om avvisning av för sent
inkommit överklagande.

Kommunjurist

1.12

Beslut att avslå begäran om
avgörande av ett ärende som
har inletts av en enskild part.

Stabschef

1.13

Beslut om placering av
Kommundirektör
donationsmedel samt utdelning från
donationsfonder.

1.14

Beslut om omfattning av
kommunens försäkringsskydd.
Anta styrdokument i
kommunövergripande frågor.
Anta styrdokument inom
respektive avdelnings
verksamhetsområde.
Beslut om förtroendevaldas
kurser och konferenser m.m.
Avge yttranden på inkomna
remisser när yttrandet är av
mindre vikt för
kommunstyrelsen.

1.15
1.16
1.17
1.18

Anmärkning
6 kap OSL.

I enlighet med
stiftelselagens
(1994:1220) regler.

KSAU
Kommundirektör

I enlighet med riktlinjer för
styrdokument.
I enlighet med riktlinjer för
styrdokument.

Avdelningschef
Kommunstyrelsens
ordförande
Kommundirektör

Kommunstyrelsens vice
ordförande
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2. STAB
Nummer
2.1

Ärendegrupp
Lämna yttrande i ärenden enligt
kamerabevakningslag
(2018:1200).

Delegat
Säkerhetschef

Ersättare

2.2

Avskrivning av inaktuella ärenden i
ärendehanteringssystem.

Stabschef

Kanslistrateg

2.3

Tillstånd att använda kommunens
heraldiska vapen.

Kommunikationschef

Beslut om gallring av handlingar i
kommunarkivet samt av tekniska
loggar i IT-system.

Kommunarkivarie

Arkiv
2.4

2.5
2.6
2.7

Lag (1970:498) om skydd för
vapen och vissa andra
officiella beteckningar.

Tecknande av avtal med huvudman Kommunarkivarie
för fristående skola om utlåning av
elevhälsojournaler.
Arkivmyndighetens avslag avseende Kommunarkivarie
utlämnande av allmänna handlingar.
Kommunarkivarie
Beslut inom arkivmyndighetens
verksamhet avseende tillsyn samt
övertagande av arkivmaterial.

Personuppgifter
Beslut om avslag på den
2.8
registrerades begäran i fråga om
rättelse, radering, begränsning
av behandling och överföring av
personuppgifter till annan
personuppgiftsansvarig.
2.9

Anmärkning

Anmälan av
personuppgiftsincident.

Stabschef

Kommunjurist

Dataskyddsombud
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Art 33 GDPR.
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2.10

Lämna information till registrerade
om personuppgiftsincident.

Dataskyddsombud

Art 34 GDPR.

2.11

Konsekvensbedömning av
dataskydd inom respektive
avdelnings verksamhetsområde.

Avdelningschef

Art 35 GDPR.

Upphandling
2.12
Fatta tilldelningsbeslut samt beslut
om att avbryta upphandling.
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Upphandlare

Anmäls ej.

Fatta tilldelningsbeslut i
upphandlingar under
direktupphandlingsgränsen, inom
respektive verksamhetsområde.
Föra kommunens talan genom
yttrande vid överprövning av
tilldelningsbeslut.

Avdelningschef

Anmäls ej.

Lämna uppdrag och fullmakt till
extern aktör att för kommunens
räkning genomföra upphandling,
fatta tilldelningsbeslut och föra
talan vid överprövning av
tilldelningsbeslut.
Tecknande av avtal inom
respektive avdelnings
verksamhetsområde.

Stabschef

Avdelningschef

Inom ramen för
budgetansvar. Inkluderar
även
personuppgiftsbiträdesavtal.

Godkänna prisindexering utifrån
gällande avtalsvillkor samt vid
omförhandling av avtal.

Upphandlare

Anmäls ej.

Delegat i ursprungsbeslut

Upphandlare
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3. EKONOMI
Nummer
3.1

Ärendegrupp
Placering av kommunens och
koncernens likvida medel och
långfristiga finansiella
tillgångar.
Utgivning av certifikat och övrig
hantering av penningmarknadslån.
Upptagande av nya lån och
omplacering av befintliga lån.

Delegat
Ekonomichef

3.4

Nyttjande av
checkräkningskredit.

Ekonomichef

3.5

Beviljande av betalkort till
förvaltningschefer.

Kommundirektör

3.6

Ianspråktagande av medel
från tomtförsäljning.

Kommundirektör

3.7

Ianspråktagande av statsbidrag
med anledning av
flyktingmottagande.

Kommundirektör

3.8

Beslut om attesträttigheter.

Kommundirektör

3.9

Godkännande av köpeskilling vid
infriande av borgensåtagande
för egna hem.

Ekonomichef

3.2
3.3

Ersättare

Ekonomichef

Anmärkning

Inom ramen för beslutat
certifikatsprogram.
Inom ramen för
lånebelopp beslutade av
kommunfullmäktige.

Ekonomichef

Redovisningschef

Ekonomichef
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Intill ett belopp av 50 mnkr.
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4. PERSONAL
Nummer
4.1

4.2

Ärendegrupp
Beslut om förflyttnings- och
omplaceringsärenden
mellan nämnder.
Beslut om stridsåtgärd.

Delegat
Personalchef

Ersättare
Lönechef

KSAU

4.3

Lämna uppdrag om
KSAU
arbetsmarknadspolitiska åtgärder
inom sammanslutning av kommuner.

4.4

Beslut om löne- och
anställningsvillkor enligt
rekommendation från SKL.

Personalchef

Lönechef

4.5

Beslut om löne- och
anställningsvillkor för
kommundirektör.

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens vice
ordförande

4.6

Beslut om löne- och
anställningsvillkor för
förvaltningschefer samt
avdelningschefer inom KLK.
Beslut om nyanställningar och
fastställande av lön.

Kommundirektör

Beslut om varning, omplacering
samt upphörande av anställning.

Kommundirektör
avseende anställda direkt
under kommundirektör,
övriga avdelningschef

4.7

4.8

Anmärkning

6 kap. 3 § lag (2009:47) om
vissa kommunala
befogenheter.

Inom de riktlinjer som
utfärdats av KSAU.
Inom de riktlinjer som
utfärdats av KSAU.

Kommundirektör
avseende anställda direkt
under kommundirektör,
övriga avdelningschef
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7 § lag (1982:80) om
anställningsskydd.
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Nummer
4.9

Ärendegrupp
Beslut om tjänstledighet för
kommundirektör.

Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

Ersättare
Kommunstyrelsens vice
ordförande

4.10

Beslut om tjänstledighet för
förvaltningschef samt
avdelningschefer inom KLK.

Kommundirektör

4.11

Beslut om tjänstledighet.

Kommundirektör avseende
anställda direkt under
kommundirektör, övriga
avdelningschef

4.12

Slutande av kollektivavtal.

Personalchef

Inom de riktlinjer som vid
behov
utfärdats av KSAU.

4.13

Arbetsgivarbeslut jämförbara med
slutande av kollektivavtal
(facklig motpart saknas).

Personalchef

Inom de riktlinjer som vid
behov utfärdats av
KSAU.

4.14

Förhandlingar inom det område
som anges i 10 § i
kommunstyrelsens reglemente.

Personalchef

4.15

Beslut i pensionsärenden, utom
så kallad särskild avtalspension.

Administratör

4.16

Beslut om särskild avtalspension.

Personalchef

4.17

Beslut om bisyssla.

4.18

Beslut om bisyssla för
kommundirektör.

Kommundirektör avseende
anställda direkt under
kommundirektör, övriga
avdelningschef
Kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens vice
ordförande
ordförande

Lönechef

Anmärkning

Inom de riktlinjer som vid
behov utfärdats av
KSAU.
Inom de riktlinjer som vid
behov
utfärdats av KSAU.

Lönechef
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Efter samråd med
personalchef.
Efter samråd med
personalchef.
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Nummer
4.19

Ärendegrupp
Beslut om bisyssla för förvaltningschef.

Delegat
Kommundirektör

4.20

Beviljande av entledigande för
förvaltningschef samt utseende av
tillförordnad förvaltningschef.

Kommundirektör

Ersättare
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Anmärkning
Efter samråd med
personalchef.
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5. TILLVÄXT
Detaljplaner
Nummer
5.1

Ärendegrupp
Lämna yttrande angående
detaljplan när yttrandet är av
mindre vikt för
kommunstyrelsen.

Delegat
Kommundirektör

Ersättare
Tillväxtchef

Beslut om bidrag till
projektansökningar inom folkhälsa.

Folkhälsostrateg

Anmärkning

Folkhälsa
5.2

Exploatering
5.3

Beslut om att avvisa erbjudande om Tillväxtchef
förvärv.

5.4

Ansöka om lagfart, nedsättning,
utsträckning, relaxation av
inteckningar samt utbyte och
dödning av pantbrev.
Ansöka om inskrivning av
rättigheter och andra
jämförbara åtgärder.

Exploateringsingenjör

5.6

Ansöka om dödning av
rättigheter och andra
jämförbara åtgärder.

Tillväxtchef

5.7

Ansöka om samt godkänna
lantmäteriförrättning.

Exploateringsingenjör

5.5

Exploateringsingenjör
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Beslut inom ramen för
antagen folkhälsobudget i
samråd med KSAU
(styrgrupp).
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Nummer
5.8

Ärendegrupp
Ansöka till länsstyrelsen om att
bedriva miljöfarlig verksamhet eller
motsvarande.

Delegat
Tillväxtchef

5.9

Ansöka till miljödomstol om
tillstånd för vattenverksamhet.

Tillväxtchef

5.10

Anmäla till länsstyrelsen om
betydande miljöpåverkan eller
motsvarande.

Tillväxtchef

5.11

Rätt att inom angivet projekt,
Exploateringsingenjör
entreprenad eller motsvarande som
projekt- och byggledare företräda
kommunen, utföra besiktningar enligt
Allmänna bestämmelser (AB04 och
ABT06) samt begära yttranden och
lämna yttranden över remisser.
Tillväxtchef
Rätt att inom angivet projekt,
entreprenad eller motsvarande ge
fullmakt till projekt- och byggledare
avseende följande:
 Företräda kommunen
 Beställa varor och
tjänster upp till 12 pbb
 Hantera avvikelser i uppdrag
och handlingar
 Utföra besiktningar enligt
AB04 och ABT06
 Skicka
förfrågningar vid
upphandling och
anbudsgivning
 Fatta tilldelningsbeslut
 Begära yttrande och
lämna yttrande över
remisser
 Granska och godkänna
fakturor

5.12

Ersättare
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Anmärkning
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Nummer
5.13

Ärendegrupp
Teckna avtal om servitut och
ledningsrätt,
upp
till
tio
prisbasbelopp.

Delegat
Tillväxtchef

5.14

Teckna avtal om servitut och
ledningsrätt,
upp
till
ett
prisbasbelopp.

Exploateringsingenjör

5.15

Teckna avtal om nyttjanderätt
och andra jämförbara avtal.
1. Tidsbestämda avtal upp till
fem år.
2. Tillsvidareavtal med en
uppsägningstid upp till 24
månader.
Teckna avtal om nyttjanderätt
och andra jämförbara avtal.
1. Tidsbestämda avtal upp till
ett år.
2. Tillsvidareavtal med en
uppsägningstid upp till
tolv månader
Teckna avtal om friköp från
skyldighet att ordna parkering –
parkeringsköp.

Tillväxtchef

Begära och lämna yttrande över
remisser från sakägare,
samhällsbyggnadsnämnden,
Lantmäteriet och övriga
myndigheter i ärenden beträffande
verksamhetsområdet för
exploateringsavdelningen.

Exploateringsingenjör

5.16

5.17

5.18

Ersättare

Anmärkning
Gäller såväl till förmån
för som vid belastning för
kommunen.
Gäller såväl till förmån
för som vid belastning för
kommunen.

Exploateringsingenjör

Tillväxtchef

Samråd ska ske med
samhällsbyggnadskontorets gatuchef.
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Nummer
5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

Ärendegrupp
Beslut om pris/ersättning, och
undertecknande av handlingar
avseende förvärv genom köp, byte,
gåva, fastighetsreglering,
expropriation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel, till ett
värde som uppgår till högst
50 prisbasbelopp per förvärv.
Beslut om, och undertecknande av
handlingar avseende förvärv genom
köp, byte, gåva, fastighetsreglering,
expropriation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel, till ett
värde som uppgår till högst tio
prisbasbelopp per förvärv.
Beslut om pris/ersättning, och
undertecknande av handlingar
avseende försäljning-, byte-,
fastighetsreglering-, expropriationeller inlösen av fastighet eller
fastighetsdel, till ett värde som
uppgår till högst 50 prisbasbelopp.
Beslut om, och undertecknande av
handlingar avseende försäljning-,
byte-, fastighetsreglering-,
expropriation- eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel, till ett
värde som uppgår till högst tio
prisbasbelopp.
Undertecknande av
överenskommelse om
fastighetsreglering utom planlagd
mark gällande servitut eller
gemensamhetsanläggning med
ersättning som uppgår till högst ett
prisbasbelopp.

Delegat
Tillväxtchef

Ersättare

Anmärkning
Endast inom planlagd
mark (detaljplan,
stadsplan och
byggnadsplan).

Exploateringsingenjör

Endast inom planlagd
mark (detaljplan,
stadsplan och
byggnadsplan).

Tillväxtchef

Endast inom planlagd
mark (detaljplan,
stadsplan och
byggnadsplan).

Exploateringsingenjör

Endast inom planlagd
mark (detaljplan,
stadsplan och
byggnadsplan).

Exploateringsingenjör
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Nummer
5.24

Ärendegrupp
Beslut om rivning av
saneringsfastighet.

5.25

Tillväxtchef
Beslut om investeringar i samtliga
bebyggda fastigheter som
exploateringsavdelningen ansvarar
för, upp till 25% per objekt/år av den
beslutade investeringslimiten.
Kommundirektör
Beslut om investeringar i samtliga
bebyggda fastigheter som
exploateringsavdelningen ansvarar
för.

5.26

Delegat
Tillväxtchef

Ersättare

Beslut får endast tas inom
den beslutade
investeringslimiten.

5.27

Rätt att föra kommunens talan vid
lantmäteriförrättningar.

5.28

Beslut om markanvisningsavtal med Kommundirektör
en beräknad köpeskilling upp till
50 prisbasbelopp för en längsta tid
om två år.
Kommundirektör
Beslut om förlängning av tidigare
beslutat markanvisningsavtal med
en beräknad köpeskilling upp till
50 prisbasbelopp för en längsta tid
om ett år.
Beslut om, och undertecknande av Kommundirektör
exploateringsavtal med en
ekonomisk ersättning till ett värde
som uppgår till högst
50 prisbasbelopp.

Tillväxtchef

Kommundirektör

Tillväxtchef

5.29

5.30

5.31

Beslut om, och undertecknande av
marköverlåtelseavtal med en
ekonomisk ersättning till ett värde
som uppgår till högst

Anmärkning

Exploateringsingenjör

Tillväxtchef

Tillväxtchef
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Exploateringsavtal är ett
genomförandeavtal mellan
kommun och exploatör
som reglerar ansvars- och
kostnadsfördelningen i
samband med att mark ska
bebyggas. Avtalet
kännetecknas också av att
exploatören äger den mark
som ska bebyggas när
avtalet ingås.
Marköverlåtelseavtal är ett
genomförandeavtal där
kommunen förbinder sig
överlåta mark som ska
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50 prisbasbelopp.

bebyggas till exploatör
kombinerat med villkor
som parterna ska uppfylla
i samband med
exploateringen.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-05
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.150 KS

Kommunstyrelsen

Samrådsunderlag avseede strategisk inriktning 2020-2023
samt rambudget 2020 för GR
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) översänder förslag till samrådsunderlag
avseende strategisk inriktning 2020 – 2023 samt rambudget 2020 för GR 2018 med
hemställan om synpunkter.
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att
yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande år.

Förvaltningens yttrande
GR tog för första gången fram en flerårig verksamhetsinriktning 2016. Syftet med en flerårig
verksamhetsinriktning är att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets
målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på uppföljning. Under 2018 har GR arbetat
med strategisk inriktning för 2020-2023. Den strategiska inriktning pekar ut sex utmaningar
som Göteborgsregionen behöver fokusera på att möta under de kommande åren. Områdena
är följande







fysisk planering
utbildning och kompetensförsörjning
näringslivsutveckling
digital transformation
social sammanhållning och trygghet
klimat och miljö.

Samtliga är områden där GR ser att regionalt samarbete kan göra stor skillnad.
Efter att underlaget sänts ut på samråd till kommunerna blir förslaget en del i ordinarie
budgetprocess, och verksamhetsinriktningen fastställs av förbundsfullmäktige i juni 2019.
Årsavgiften till GR beräknas som kronor per kommuninvånare. Årsavgiften för 2020 föreslås
vara oförändrad, vilket innebär en avgift om 3 091 tkr för Alingsås kommun.

Kommunledningskontoret ser inga behov av att yttra sig över samrådsunderlaget, utan
instämmer i att samtliga områden är beroende av regionalt samarbete.
Ekonomisk bedömning
Kostnaderna för medlemsavgiften till GR kan rymmas inom beslutad ram 2020.
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Förslag till beslut
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) förslag till strategisk inriktning 2020-2023 och
rambudget 2020 godkänns.

Beslutet ska skickas till
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-05
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2019-02-08
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Sankt Jörgen Park, Göteborg

Protokollsutdrag
§ 14. Förslag till samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023
samt rambudget 2020 för GR
Diarienummer: 2019-00013.021
Beslut
Samrådsunderlaget översänds till medlemskommunerna med hemställan om
synpunkter senast den 1 april 2019.
Protokollsparagrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna
tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande
år.
2016 tog GR för första gången fram en flerårig verksamhetsinriktning som
fokuserade på åtta långsiktiga utmaningar för det regionala arbetet under perioden
2016-2019. Verksamhetsinriktningen ligger till grund för den årliga
verksamhetsplanen och detaljbudgeten för GR, där utmaningarna konkretiseras i
form av olika insatser och aktiviteter. Under 2018 har vi arbetat med nästa
verksamhetsinriktning – strategisk inriktning - 2020-2023.
Efter att underlaget sänts ut på samråd till kommunerna blir förslaget en del i
ordinarie budgetprocess, och verksamhetsinriktningen fastställs av
förbundsfullmäktige i juni 2019.

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Ann-Sofie Hermansson
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen – ärende 12
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2019-01-14, diarienummer: 2019-00013.021

Förslag till samrådsunderlag avseende
strategisk inriktning 2020-2023 samt
rambudget 2020 för GR
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända samrådsunderlaget till
medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2019.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna
tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande
år.
2016 tog GR för första gången fram en flerårig verksamhetsinriktning som
fokuserade på åtta långsiktiga utmaningar för det regionala arbetet under perioden
2016-2019. Syftet med en flerårig verksamhetsinriktning är att befästa
långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar samt
bättre tillgodose kraven på uppföljning. De åtta långsiktiga utmaningarna i
verksamhetsinriktningen har varit en god vägledning för GR:s verksamhet och till
stor hjälp för färdriktning och kommunikationen med kommunerna.
Utifrån den fleråriga verksamhetsinriktningen har vi utformat en styrkedja som
innebär att verksamhetsinriktningen ligger till grund för den årliga
verksamhetsplanen och detaljbudgeten för GR, där utmaningarna konkretiseras i
form av olika insatser och aktiviteter. Sista steget i styrkedjan har varit att följa upp
verksamhetsplanerna i form av delårsbokslut och årsredovisningar för aktuellt
budgetår.
Under 2018 har vi arbetat med nästa verksamhetsinriktning – strategisk inriktning
- 2020-2023. Nyckelordet i arbetet har varit involvering. Styrgrupper och nätverk
inom GR har under våren har fått komma med inspel dels på nuvarande
verksamhetsinriktning och dels på vilka utmaningar medlemskommunerna står
inför under de närmaste åren. Förbundsstyrelsen fick på styrelsekonferensen 20-21
september 2018 ta del av ett diskussionsunderlag. Inspelen från förbundsstyrelsens
diskussion togs därefter om hand i det fortsatta arbetet under hösten, som har
resulterat i föreliggande förslag till samrådsunderlag som den nya
förbundsstyrelsen nu har att fatta beslut om 8 februari. Efter att underlaget sänts
ut på samråd till kommunerna blir förslaget en del i ordinarie budgetprocess, och
verksamhetsinriktningen fastställs av förbundsfullmäktige i juni 2019.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023
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Rambudget 2020
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EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2019–2020

beretts. GR arbetar sedan under hösten fram
detaljbudget för det kommande året och i
december månad fastställer förbundssty
relsen GR:s detaljbudget inför kommande
verksamhetsår. Resultatbudgeten är en sam
manställning över de kostnader och intäkter
GR räknar med under kommande verksam
hetsår. Den beräkningen leder fram till ett
budgeterat resultat för 2019 uppgående till
+300 tkr samt ett budgeterat prognosticerat
resultat för 2020 på –6 250 tkr. Detta som
en konsekvens av att just denna summa
kommer att transfereras över till Stiftelsen
Korsvägen år 2020 som ett utvecklings
bidrag i enlighet med förbundsstyrelsens
beslut 2018-11-26. Summan kommer att
finansieras av GR:s egna kapital. Stiftelsen
Korsvägen genom en hemställan till samtliga
stiftare anhållit om resurser för en större ex
pansion av verksamheten i Universeum AB.
Det belopp som har efterfrågats är 12 500 tkr
från respektive stiftare och det är beslutat att
GR finansierar hälften av denna summa och
medlemskommunerna den andra hälften.
Utöver dessa kända förutsättningar har
Västkom vid styrelsemötet i december 2018
aviserat en eventuell höjning av medlems
avgiften 2020 för de fyra ingående kommu
nalförbunden. Den här frågan kommer att
beredas under 2019 och en eventuell höjning
av medlemsavgiften är inte omhändertagen i
denna plan.

GR har i detaljbudget för 2019 budgeterat
med ett positivt resultat på 300 tkr. Detalj
budgeten är i ekonomisk balans i enlighet
med de av förbundsstyrelsen antagna riktlin
jerna för God ekonomisk hushållning. Enligt
SCBs befolkningsstatistik per den 1/11 2018
uppgick antalet invånare i Göteborgsregi
onen till 1 026 515 vilket är en ökning med
13 946 invånare jämfört med 31/12 2017.
Definitiv årsavgift för 2019 kommer senare
baseras på befolkningstal per 31/12 2018.
Angiven årsavgift för 2020 i detta underlag
ska därför ses som preliminär. Årsavgiften
utgör knappt 20 procent av GR:s beräknade
omsättning.
Resterande del av omsättningen (80 %)
består av flera olika finansieringskällor,
såsom staten, EU, Västra Götalandsregionen
och medlemskommunerna genom samver
kansavtal. Kostnadsnivån är anpassad efter
erhållen finansiering där prognosen för
detaljbudget 2019 är +300 tkr och -6 250 tkr
för 2020.
Resultatbudgeten nedan visar budgeterade
intäkter, budgeterade kostnader samt budge
terat resultat för fastställd budget 2019 samt
prognos 2020.

RESULTATBUDGET 2019
SAMT PROGNOS 2020, TKR.
GR:s budgetram beslutas i juni av förbunds
fullmäktige efter det att samrådsunderlaget

RESULTATBUDGET GR (TKR)
Verksamhetens intäkter
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

Budget 2019
455 831
47 991
28 478
-451 882
-3 669

GR

Budget 2020
464 948
48 854
28 668
-465 709
-5 529
-

30

50

-10

-10
-

Inkomstskatt
Årets resultat

300

2
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-6 250

BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL

Medlemskommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift beräknades sedan 2011 som
74,11 kronor per kommuninvånare. Årsavgif
ten låg still från 2003 då avgiften uppgick till
68,11 kronor per invånare. En teknisk juste
ring av årsavgiften med 4 kronor genomför
des dock 2010 när FoU i Väst inkorporerades
som en ordinarie verksamhet inom GR.
Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakture
rats vid sidan av årsavgiften. Ungefär sam
tidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt
bidrag till Västkuststiftelsen med 2 kronor
per invånare. Sammanlagt blev då avgiften
74,11 kronor per invånare.
Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med
1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per
invånare till följd av nya uppdrag som GR
anförtrotts i form av samordningsansvar
kring kommunernas gemensamma agerande
i hälso-och sjukvårdsfrågor på delregional
nivå samt för beredningsansvaret för det del
regionala kollektivtrafikrådet (DKR). Nivån
på årsavgiften föreslås vara oförändrad för
2020.
Hur dessa fördelar sig för 2019 framgår av
tabell nedan tillsammans med förslag 2020.

GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och
Likviditet för att säkerställa den finansiella
ställningen på kort och lång sikt.
Soliditet definieras här som eget kapital i
förhållande till balansomslutningen. Solidi
teten anger den finansiella ställningen på
lång sikt, det vill säga vilken beredskap som
finns för att möta oförutsedda händelser, till
exempel framtida resultatförsämringar.
Likviditet definieras här som förhållandet
mellan omsättningstillgångar (exklusive
varulager) och kortfristiga skulder. Likvidi
teten visar vilken beredskap som finns för att
klara de löpande betalningarna.

Balansbudget 2019–2020, tkr.

BALANSBUDGET
TILLGÅNGAR
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
III: Finansiella anläggningstillgångar
B. Bidrag till infrastruktur
C. Omsättningstillgångar
I. Förråd mm
II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa & Bank
S:A TILLGÅNGAR

GR
Budget
2019
-12-31
38 634
18 126
1 462
19 046

Budget
2020
-12-31
33 104
13 691
367
19 046

-

-

213 998 218 277
23 546 24 016
76 383 77 911
13 018 13 278
101 051 103 072
252 632 251 381

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital
57 050
I. Årets resultat
300
II. Resultatutjämningsreserv
III. Övrigt eget kapital
56 750
B. Avsättningar

-

Tabell: Årsavgiftens fördelning per kommun 2019
samt förslag 2020, (tkr)

50 800
-6 250
57 050
-

Kommun

2019

2020

Ale

2 283

2 326

Alingsås

3 050

3 091

Göteborg

42 597

43 133

Härryda

2 825

2 851

Kungsbacka

6 192

6 285

Kungälv

3 331

3 390

Lerum

3 135

3 176

C. Skulder
I. Långfristiga skulder
II. Kortfristiga skulder

195 582 200 581
195 582 200 581

Lilla Edet

1 054

1 057

Mölndal

4 993

5 135

Partille

2 861

2 899

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
& SKULDER

252 632 251 381

Stenungsund

1 980

2 001

Tjörn

Soliditet
Likviditet (kassalikv)

22,5%
97,4%

22,7%
96,8%

3

1 192

1 200

Öckerö

976

978

Summa

76 469

77 522
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GR transfererar till följande
organisationer

ledande samverkansplattform för destina
tionsutveckling.
Besöksnäringen är en av de största och
snabbast växande basnäringarna i Sveri
ge. Samarbetet mellan Göteborg & Co och
Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för
samverkan. Under 2019 är avtalet föremål
för uppdatering och beroende på omfattning
och samverkansmodell kan avtalet komma
att påverka nivån på framtida transferering.

Transfereringarna fastställs årligen av
förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen.
Transfereringarna till Västkuststiftelsen,
Västkom och Europakorridoren är rörliga
och varierar utifrån antalet kommuninvå
nare. Den totala årsavgiften till GR för 2019
uppgår till 76 469 tkr.
Av den sammanlagda årsavgiften beräk
nas sedan 37 procent eller 28,12 kronor per
kommuninvånare att transfereras vidare
till andra regionala organisationer. Detta
är exklusive det engångsbelopp som avses
transfereras över till Stiftelsen Korsvägen
för fortsatt utveckling av Universeum AB.
Denna summa på 6 250 tkr tas inte heller av
årsavgiften utan via eget kapital.

Internationella Skolan Göteborgs
regionen (ISGR) är ett av GR helägt aktie
bolag. ISGR har Göteborgsregionen som
upptagningsområde. ISGR startades 1997
utifrån ett långtgående behov av en inter
nationell skola och i samverkan med de 13
medlemskommunerna, regionens näringsliv
och universitetsverksamhet.
Mistra Urban Futures är en verksamhet
inom Chalmers och ett centrum för hållbar
stadsutveckling med ambitionen att på några
års sikt bli världsledande.

Airport Region Conference (ARC) är
en ideell förening. Medlemmarna på frivil
lig basis är regioner, kommuner och andra
offentliga organisationer i Europa som har
en internationell flygplats i grannskapet.
Uppdraget är att balansera de ekonomiska
fördelarna med att ha en flygplats i regionen
mot dess miljöpåverkan och livskvalitet för
medborgarna. Från och med 2019 delar GR
och Härryda kommun på kostnaden till ARC.

Stiftelsen Korsvägen: en stiftelse som
äger Universeum AB. Stiftare i stiftelsen
är förutom GR även Göteborgs universi
tet, Västsvenska Handelskammaren samt
Chalmers Tekniska högskola.
Västkuststiftelsen: en stiftelse med
huvudmännen Västra Götalandsregionen,
Region Halland och Göteborgsregionens
kommunalförbund. Uppdraget är att bevara
och vårda den västsvenska naturen och
stimulera friluftslivet.

Business Region Göteborg (BRG): ett
aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad.
Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning,
investeringar och ett diversifierat näringsliv i
Göteborgsregionens medlemskommuner.
Samarbetet med BRG är reglerat i samver
kansavtal (dnr 20150065) där bolaget arbe
tar med näringslivsutveckling i ett regionalt
perspektiv tillsammans med Göteborgsregio
nens medlemskommuner.

Västsvenska kommunalförbundens
samorganisation (Västkom) är en
sammanslutning av kommunalförbunden i
Västra Götaland. Uppdraget är att företräda
och samordna kommunernas intressen på en
regional nivå.

Europa Direkt är EU-kommissionens
informationsnätverk. Uppdraget är att kost
nadsfritt sprida information om den Euro
peiska Unionen till allmänheten och främja
den lokala och regionala debatten.

Tabell: Transfereringar 2019 och förslag 2020, (tkr)

Organisation
ARC

Budget
2019
32

Budget
2020
32

GU Reväst är en enhet inom Handelshög
skolan. Uppdraget är att genom seminarier,
konferenser och samtal stärka banden mel
lan de olika aktörerna samt vara ett infor
mationsforum och kontaktnät för regional
forskning, både inom och utanför Västsve
rige.

BRG

20 000

20 000

200

200

60

60

Göteborg & Co

1 100

1 100

ISGR

1 000

1 000

400

400

Göteborg & Co är ett aktiebolag helägt av
Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg
& Co ska vara en, i internationell jämförelse,

Västkom

1 925

1 975

Västkuststiftelsen

3 760

3 900

28 477

28 667

Europa Direkt
GU Reväst

Mistra

Totalt

4
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se

5

Sida 208 av 254

Strategisk inriktning
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Samarbete blir än viktigare
Göteborgsregionen har utvecklats till en storstadsregion. Idag bor drygt en
miljon människor här och varje månad ökar antalet invånare med cirka tusen
personer. Företagens intresse för regionen är rekordstort. Vi befinner oss i
ett historiskt utvecklingssprång som har skapats genom stora satsningar på
forskning och produktutveckling. Ytterligare 1 000 miljarder kronor beräknas
gå till investeringar i infrastruktur och byggande fram till 2035.
Att regionen växer är positivt men innebär också utmaningar. Demografin,
befolkningens storlek och sammansättning, är en sådan. I en storstadsregion
som präglas av tillväxt ökar befolkningen i alla åldersgrupper. Det ställer krav
på kommunernas leverans av välfärd, bostäder och en hållbar infrastruktur.
Ekonomiska prognoser visar att kommunerna kommer att ha mindre resurser
när allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler barn, unga och gamla och
här är kommunernas ekonomi en begränsande faktor.
Behovet av gemensam planering ökar. Dels för att möta de ekonomiska
utmaningarna, dels för att regionen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt
när invånarna blir fler. Genom att planera gemensamt kan kommunerna öka
sin kapacitet, bli mer effektiva och öka kvaliteten.
Dagens medborgare förväntar sig sammanhållna och smarta lösningar som
gör det enkelt att leva och verka i Göteborgsregionen, oavsett var kommun
gränserna går.
Men utmaningar är också en stark drivkraft för innovation. Göteborgs
regionen (GR) är en arena för utveckling. Här kan kommunerna ta fram nya
metoder och bygga kunskap med andra som har samma grunduppdrag och
utvecklingsbehov. Tillsammans kan vi möta gemensamma problem samt
undersöka, laborera och testa möjliga lösningar. Det handlar om att tänka
annorlunda, skapa nya arbetssätt, påverka lagstiftning och använda ny teknik.
Vi lever i en omvärld som påverkar oss. Men vi kan också påverka omvärlden.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Axel Josefson
Förbundsstyrelsens
ordförande
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Utmaningarna
Denna strategiska inriktning pekar ut sex
utmaningar som Göteborgsregionen behöver
fokusera på att möta under de kommande åren.
Det är områden där vi ser att regionalt samarbete
kan göra stor skillnad.
Vi ger också exempel på hur arbetet hänger ihop
med de globala målen för hållbar utveckling.
Mycket talar för att Agenda 2030 kommer att
vara den gemensamma strategiska plattformen,
från global till lokal nivå, under det kommande
decenniet.
Agenda 2030

5
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Fysisk planering
Göteborgsregionens strukturbild innehåller gemensamma överenskommelser för
fysisk planering. Under de kommande åren ska denna fördjupas och utvecklas.
Levande stationssamhällen, närhet till kommunikationer, en sömlös rörlighet och
god service ökar regionens attraktivitet. Med en god fysisk planering kommer
målet om en större arbetsmarknadsregion att nås än snabbare.

Strukturbilden ska fördjupas
Göteborgsregionen växer starkt. Med det växer
behovet av att samordna byggnation, närings
livsetableringar och infrastruktur. Nya bostads
områden behöver präglas av mångfald och
tillgänglighet samt ligga nära kollektivtrafik och
samhällsservice.
Utgångspunkten för den fysiska planeringen
i Göteborgsregionen är strukturbilden som är
en regional överenskommelse, bland annat
om lokalisering av samhällen. Arbetet med att
fördjupa strukturbilden har påbörjats och tar
avstamp i UN Habitats globala rekommendatio
ner för stadsutveckling. Rekommendationerna
beskriver vad som krävs för att ett område ska
vara långsiktigt hållbart. Det handlar om balan
sen mellan hur tätt bostäder och verksamheter
kan byggas och hur stor andel som ska vara
grönytor och gatuutrymme.
Det behövs också ett socialt perspektiv i
samhällsplaneringen och mer kunskap om vilka
boendelösningar som fungerar bäst för grupper
med behov av särskilt stöd.

Infrastruktur, kollektivtrafik
och mobilitet
Regionens transportsystem har för låg kapaci
tet för såväl dagens som morgondagens behov.
Göteborgsregionen och den potientiella fram
tida arbetsmarknadsregionen är i dagsläget gles
och dåligt sammankopplad. En effektiv infra
struktur är en förutsättning för att regionen ska
uppfattas som attraktiv.
När nästa regionala och nationella transport
infrastrukturplan ska tas fram behöver stor
stadsregionens behov tydliggöras.
År 2030 ska Västra Götaland vara en fossil
oberoende region. Genom att förändra trans
portsektorn kan vi göra stor nytta för klimatet.
En del av arbetet handlar om att öka innova
tionskraften så att samhällets transporter blir
mer effektiva. Men också om att göra det attrak

tivt för människor att välja cykel och kollektiv
trafik. Det behövs satsningar på mobilitet, där
boende-, arbetsplats- och transportfrågor inte
greras i den långsiktiga samhällsplaneringen.

Nya utmaningar
kräver ny kunskap
Vårt samhälle har tidigare haft starka tillväxt
perioder. De har inte alltid resulterat i attrakti
va miljöer. För att inte upprepa gamla misstag
behöver vi tänka efter före, tänka smart och
planera för en framtid som ser helt annorlunda
ut än idag. För att klara en sådan planering
behöver Göteborgsregionen (GR) samarbeta
med samhällets alla aktörer, inte minst med
akademin. Under de kommande åren ska GR
stärka samarbetet med såväl näringslivet som
akademin, för att utveckla och fördjupa kunska
perna som bygger attraktivitet.

Agenda 2030
Mål 3 God hälsa och välbefinnande
Mål 11. Hållbara städer och samhällen

7
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Utbildning och
kompetensförsörjning
Att klara skolan är en förutsättning för att komma in i arbetslivet och samhället. Men idag
gör inte alla elever i regionen det. Utmaningarna handlar både om att unga ska få god
kända betyg och att elever som klarar skolan ska få möjlighet att utvecklas ytterligare.
Människor behöver också ha den kompetens som efterfrågas. I regionen finns flera
branscher där bristen på arbetskraft med rätt utbildning ökar. En stor utmaning är
strukturomvandlingen. Kontinuerlig kompetensutveckling måste vara lättillgänglig
och gå i takt med verksamhets- och teknikutveckling.

Ett öppet utbildningslandskap
Ett öppet utbildningslandskap betyder att elev
erna kan välja utbildningar även utanför den
egna kommunen. På så sätt får de tillgång till
ett brett utbud som kan ge dem den kompetens
de behöver i framtidens arbetsliv.
För att detta ska kunna fungera behöver kom
munerna planera och dimensionera utbudet på
en regional nivå utifrån elevernas val, arbets
marknadens kompetensbehov och kommu
nernas förutsättningar. Samverkansavtalen är
en viktig del för att detta ska fungera, liksom
digitala verktyg för planering och uppföljning.

Kunskapsresultat
och fullföljda studier
Alla elever ska ges förutsättningar att klara
skolan. Men var femte elev som går ut nian
i Göteborgsregionen uppnår inte kunskaps
kraven i alla ämnen. Och var tionde är inte
behörig till gymnasiet. Delvis beror det på
att genomsnittsåldern på nyanlända elever
har ökat, vilket ger dem kortare tid att klara
skolgången. Siffrorna skiljer sig också åt mellan
olika kommuner i regionen.
Fokus på kunskapsresultat och fullföljda studier
är avgörande för att minska risken för utanför
skap. Att arbeta förebyggande inom detta område
bidrar till att skapa bättre förutsättningar för såväl
individ som samhälle. Sedan 2011 har Göteborgs
regionen (GR), i samverkan med kommunerna,
byggt kunskap och praktisk erfarenhet kring att
minska studieavbrott. Idag har vi en nationellt
ledande kunskap på området.

8

Samverkan mellan
skola och arbetsliv
Elevernas kontakter med arbetslivet är
berikande för individen och lägger grunden för
framtida studie- och yrkesval. Dessa val är av
görande för kompetensförsörjningen. I regionen
behövs det även fortsättningsvis en långsiktig
samverkan mellan skola och arbetsliv, så att
olika samverkansformer kan utvecklas.

Vuxenutbildningens roll
Samhällets krav på utbildning har höjts. Därför
behöver människor lära hela livet, både för
sin egen skull och för att möta behoven på en
arbetsmarknad som är i förändring. Vuxen
utbildningen spelar en viktig roll i detta. I Göte
borgsregionen har antalet elever ökat kraftigt
under de senaste åren och förväntas även göra
det framöver. Utbildningarna behöver vara mer
flexibla och anpassade utifrån olika målgrup
pers förutsättningar.
Genom samverkan kan kommunernas resurser
användas optimalt och invånarna får ett bredare
utbud av yrkesutbildningar att välja mellan.
Detta ökar möjligheterna till yrkesväxling.

Matchning av kompetens
Arbetsmarknaden är inne i en strukturomvand
ling. Arbetsuppgifter förändras, nya kompe
tenser behövs och vissa yrken försvinner. En
rörlighet på arbetsmarknaden är nödvändig. De
som redan har en anställning ska kunna vidare
utvecklas och ta mer kvalificerade arbetsupp
gifter. På så sätt skapas också fler ingångsjobb
för dem som ännu inte etablerat sig på arbets
marknaden. Det handlar om att bredda rekry
teringsbasen. Här spelar Göteborgsregionens
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(GR) kompetensråd samt de branschspecifika
kompetensråden en central roll. I råden möts
parter från arbetsliv och skola för att diskutera
och hantera frågor kring kompetensförsörjning.
Validering är en annan viktig pusselbit som
också ökar förutsättningarna för nyanlända när
det gäller att få sin reella kompetens synliggjord
och dokumenterad.

Kommunerna som
attraktiva arbetsgivare
Kommunerna är den största arbetsgivaren
iG
 öteborgsregionen med drygt 72 000 års
arbetare. Under de senaste åren har personal
omsättningen fördubblats, pensionsavgångar
borträknade. Samtidigt har sjukfrånvaron ökat.
Prognoserna visar att kommunerna i Göte
borgsregionen totalt behöver rekrytera cirka
9 000 personer årligen fram till och med 2026.
För att fortsatt kunna leverera välfärd av
hög kvalitet behöver kommunerna både kunna
attrahera nya medarbetare och behålla befintlig
personal. Arbetsgivarvarumärket behöver stär
kas. Satsningar på kompetensutveckling är en
viktig del, bland annat i förändringsledarskap
för kommunernas chefer.

Agenda 2030
Mål 1. Ingen fattigdom
Mål 4. God utbildning för alla
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor
och ekonomisk tillväxt
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Näringslivsutveckling
Ett starkt näringsliv är en förutsättning för regionens fortsatta utveckling. Framgångs
rika företag skapar arbetstillfällen och tillväxt. För att regionen ska stå sig i den globala
konkurrensen behöver kommunerna i sin tur erbjuda service av hög kvalitet.
Men tillväxten får inte ske på bekostnad av miljön. Regionen behöver progressiva
företag som driver på i utvecklingen mot en hållbar produktion och konsumtion.

Mark för näringslivet
Göteborgsregionen befinner sig i ett utvecklings
språng där miljardbelopp planeras gå till inves
teringar under de närmaste 20 åren. Behovet av
mark för såväl produktion som för logistik och
handel är stort. För att säkra nya och befintliga
etableringar behövs samordning och regionala
överenskommelser kring lokalisering som stärker
utvecklingen mot en hållbar region. Göteborgs
regionen (GR) har ett nära samarbete kring
näringslivsutveckling med Business Region Göte
borg. Parterna ska planera tillsammans för att
underlätta näringslivets etablering och expansion.

Företagsklimat och
innovationskraft
I Göteborgsregionen ska det vara enkelt att
driva företag. Ett positivt företagsklimat är en
förutsättning för att näringslivet ska fortsätta
att välja att etablera sig här. Varje möte med
kommuner och myndigheter ska präglas av ett
positivt bemötande och förutsägbarhet.
Göteborgsregionen är basen för flera globala
kunskapsintensiva företag. Här finns unika
möjligheter att vara en testarena för ny teknik
som kan lösa framtidens samhällsutmaningar.
Utvecklingen mot cirkulär ekonomi, delande
ekonomi och social ekonomi ger upphov till helt
nya affärsmodeller.
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Destinationsutveckling
och besöksnäring
Besöksnäringen är en av de snabbast växande
i Sverige. Ett brett samarbete är nyckeln för
att regionen ska fortsätta att vara attraktiv och
utvecklas till en hållbar destination.
Göteborg är världens mest hållbara mötesoch evenemangsdestination enligt hållbarhets
indexet Global Destination Sustainability Index
2016, 2017 samt 2018. Men mycket återstår att
göra, bland annat när det gäller resorna till och
från regionen. Vi lever i en globaliserad värld
där handel och turism är viktiga för samhälls
ekonomin. Människor har behov av att mötas.
Flygbranschen står inför en stor utmaning: att
möta den starka resenärstillväxten och samti
digt fortsätta att minska de klimatpåverkande
utsläppen.

Agenda 2030
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
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Digital transformation
Enligt OECD:s rapporter presterar Sverige presterar bra inom digital transformation.
Den nationella digitaliseringsstrategin pekar ut riktningen. Målet är att Sverige ska
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
I Göteborgsregionen handlar det bland annat om att öka den digitala kompetensen,
främja digitala innovationer samt omvandla digitala strategier till handling.
Dessutom behöver arbetsmarknadens förmåga att hantera omställningen stärkas.

Innovation och digital kompetens

Välfärdsteknik

Digital transformation handlar inte främst om
teknisk utveckling eller införandet av digital
teknik, utan om att skapa helt nya möjligheter.
För att lyckas med detta krävs genomgripande
insatser: ett tydligt ledarskap för förändring,
andra sätt att organisera arbetet, fördjupade
samarbeten som klarar en hög komplexitet samt
nya metoder för att utveckla produkter och
tjänster.
Arbetet med innovationer måste vara en
integrerad del av verksamheten för att en digital
transformation ska kunna bli verklighet.
Den digitala kunskapen måste öka. Politiker,
chefer och medarbetare i kommunerna behöver
ha insikt om digitaliseringens transformerande
kraft.

Välfärdsteknik kan underlätta för kommunerna
att möta framtidens behov hos en växande skara
äldre men också hos personer med funktions
nedsättning. I kombination med tillgängliga
boendemiljöer kan tekniken bidra till att indivi
dens trygghet ökar samt att människor kan vara
mer aktiva, delaktiga och självständiga.
Tekniken kan också frigöra tid för personalen
att ägna sig åt dem som verkligen är beroende
av deras närvaro.
Digitalisering möjliggör även utveckling inom
hälso- och sjukvården. Programmet Framtidens
vårdinformationsmiljö är ett samarbete mellan
Västra Götalandsregionen och kommunerna.
Målet är att all hälso- och sjukvårdsinformation
ska vara tillgänglig för dem som behöver den.

Digitala system
och skolutveckling

Tekniska lösningar
i kommunal administration

Genom digitala verktyg kan det regionala
utbudet av utbildningar planeras effektivt.
Verktygen underlättar uppföljning som gör att
verksamheten utvecklas. Digitaliseringen skapar
också nya möjligheter när det gäller att utforma
pedagogiska metoder och lärverktyg. Genom
digitalisering kan till exempel utbildningar an
passas efter hur olika individer lär sig bäst.

Invånarnas förväntningar på att kommunerna
ska erbjuda digitala tjänster ökar. Dessa för
enklar inte bara för invånare utan leder också
till ökad effektivitet. Om rutinuppgifter auto
matiseras frigörs tid som kan användas till mer
värdefulla uppgifter. Automatisering ger också
en ökad service, till exempel genom snabbare
handläggning och ökad rättssäkerhet.

Agenda 2030
Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 4. God utbildning för alla
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
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Social sammanhållning och trygghet
Polariseringen och de ekonomiska klyftorna har ökat i Göteborgsregionen.
Skillnaderna är stora mellan dem som har det bäst och dem som har det sämst.
Även människors sociala och kulturella kapital skiljer sig åt. En del individer har
större tillgång till nätverk än andra samt kunskap och erfarenheter som gör att
de smälter in i olika sammanhang.

Goda livsvillkor
för barn och unga
Varje dag, varje månad och varje år spelar roll
under uppväxten. Enligt FN:s barnkonvention
ska barnens bästa komma i främsta rummet i
beslut som rör barn.
Forskning visar att en trygg uppväxtmiljö
och ett gott föräldraskap lägger en grund för att
barn i högre grad lyckas i skolan och får god
kända betyg. 2020 blir konventionen svensk lag
och ett viktigt stöd i det regionala samarbetet.
Statistiken visar att ohälsan bland unga
iG
 öteborgsregionen ökar. De unga uppger
framför allt stress som en orsak. Det finns också
oroande tendenser när det gäller droger, och
allt fler söker hjälp för spelproblem.
Barn och unga som behöver hjälp möter
ofta flera olika verksamheter i kommunerna.
Samarbetet mellan dessa behöver fungera både
för individens skull och för att insatserna ska
präglas av en helhetssyn.

Hälso- och sjukvård
Vården befinner sig i en omställning där allt
mer hälso- och sjukvård ges i hemmen och
inom den kommunala omsorgen. Detta gör att
kommunernas åtagande och ansvar ökar.
Formerna för vårdsamverkan med Västra
Götalandsregionen behöver fortsätta att ut
vecklas, så att huvudmännen kan hitta ge
mensamma lösningar när det gäller planering,
kompetensförsörjning och resurser. Utifrån
patientens perspektiv ska vården vara lättill
gänglig, effektiv och säker med god kvalitet och
gott bemötande.

förskap kan polariseringen och motsättningar
mellan grupper öka. Grupper som riskerar att
marginaliseras behöver särskilt uppmärksam
mas, till exempel hbtq-personer, äldre, funk
tionsnedsatta, personer med samsjuklighet eller
nyanlända.
Under de senaste åren har Göteborgsregio
nen tagit emot ett stort antal asylsökande och
nyanlända. Vi behöver vara rustade för att fler
flyktingar kan komma att söka sig till Sverige på
grund av förändringar i omvärlden. Utmaning
en här är en lyckad etablering.
För äldre och funktionsnedsatta är digitalise
ringen i samhället en möjlighet men också ett
hinder. Många känner sig utanför och har svårt
att klara den nya tekniken.

Tillit och trygghet
Människors tillit till varandra och till samhället
är avgörande för regionens utveckling. I inter
nationella jämförelser ligger Sverige i topp vad
gäller tillit. Statistiken tyder dock på att tilliten
håller på att minska, framför allt bland yngre.
Det finns ett samband mellan hög tillit och
trygghet som är väl dokumenterad i forskningen.
Trygghet i sin tur är nära förknippad med
utbildning, arbete och upplevelsen av delaktig
het. Trygga miljöer skapas med en genomtänkt
samhällsplanering där människor har nära till
service och kultur.
Idag är tryggheten utmanad genom klimatför
ändringar och en orolig omvärld, med hot om våld
och terror. I arbetet med att öka tilliten och trygg
heten är civilsamhället en betydelsefull resurs.

Inkludering och jämlikhet
Trots de senaste årens högkonjunktur och kom
petensbrist inom många områden är 28 000
personer i regionen arbetslösa. Utbildning,
arbete och bostad är viktiga pusselbitar för
inkludering. Om vi inte lyckas motverka utan

Agenda 2030
Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Mål 10. Minskad ojämlikhet
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen
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Klimat och miljö
Vår största utmaning är att radikalt minska utsläppen av växthusgaser.
Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC är tydlig. Vi har bara
10–12 år på oss att bryta trenden och ställa om till ett fossilfritt samhälle.
Det kräver en snabb och omfattande omställning utan motstycke.

Klimatförändringarna
Göteborgsregionen (GR) behöver definiera
sin roll i omställningsarbetet och i den
gemensamma kraftsamlingen i Västra
Götaland, Klimat 2030.
FN:s klimatpanel (IPCC) publicerade i okto
ber 2018 en specialrapport om konsekvenserna
vid en global uppvärmning med 1,5 grader.
Rapporten drar slutsatsen att utsläppen måste
minska med 45 procent under det kommande
decenniet.
Rapporten pekar också på stora skillnader
mellan 1,5 graders global uppvärmning och
2 grader. Huvudbudskapet är att redan 1,5 gra
der får allvarliga konsekvenser för människor,
miljö och ekosystem.
Utsläppen behöver minska snabbt och kraf
tigt inom alla sektorer. Idag kommer de största
utsläppen i regionen från industri och transpor
ter. Trenden är att dessa ökar.
Kommunerna behöver vara drivande i arbetet
tillsammans med näringslivet och statliga
myndigheter. Även människors konsumtions
mönster behöver förändras. Genom insatser i
förskola och skola kan framtidens konsumenter
bli mer medvetna om vilka konsekvenser olika
val har för miljön.

De gröna kilarna och kustzonen
För att regionen ska vara fortsatt attraktiv
kommer tillgängligheten till hav, sjöar och
grönska att spela en allt större roll. Det behöver
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finnas både gröna ytor i staden och obrutna
naturområden, de så kallade gröna kilarna i
Göteborgsregionens strukturbild.
Naturområdena spelar också en allt viktigare
roll för livsmedelsförsörjningen. Från naturen
får vi bland annat mat, vatten och frisk luft.
Kunskapen om de så kallade ekosystemtjänsterna
måste öka. Det behövs även regionala perspektiv
på vilken mark och vilka havsområden som är
lämpliga att exploatera och vilka som måste
bevaras.

Vatten som resurs och problem
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. En av utma
ningarna för regionens kommuner är att vatten
resurserna är ojämnt fördelade och behöver
användas mer effektivt.
Vatten, för lite eller för mycket, och på fel
ställe, är en effekt av klimatförändringarna. Det
krävs mer kunskap om hur samhällsplaneringen
måste förändras för att kunna klimatsäkra såväl
ny som befintlig byggnation, bland annat mot
översvämningar.

Agenda 2030
Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald
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En mötesplats för
gemensamma satsningar
För att klara utmaningarna behövs gemensamma
insatser. Samarbetet inom Göteborgsregionen blir än
viktigare. Tillsammans kan kommunerna hitta vägar
att leverera välfärd av hög kvalitet och samtidigt
skapa utrymme för utveckling och innovation.
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Tillsammans tar vi oss an
utmaningarna i Göteborgsregionen
I Göteborgsområdet finns en lång tradition av samverkan mellan kommunerna som
sträcker sig tillbaka till 1940-talet. Idag har kommunerna ett etablerat samarbete genom
Göteborgsregionen (GR). Här hanteras komplexa frågor som rör regionens utveckling och
som också ger resultat i den enskilda kommunen. Politiker och tjänstepersoner utbyter
erfarenheter, utvecklar idéer och beslutar om gemensamma mål och satsningar.

Ökad effektivitet
och högre kvalitet
Genom att arbeta tillsammans kan kommunerna
både öka kvalitén och skapa samordningsvinster.
GR ansvarar bland annat för gymnasieantagning
en för kommunernas räkning. Vi samordnar även
inköp av läromedel samt driver Luftvårdsförbun
det som arbetar för en bättre luft i regionen.
GR söker också medel för att förverkliga olika
projekt och satsningar som kommunerna vill
genomföra. Runt 80 procent av verksamheten är
finansierad genom andra medel än de årliga med
lemsavgifterna.

En arena för utveckling
och innovation
Utmaningar är en stark drivkraft för innovation.
GR är en utvecklingsarena, där kommunerna
kan ta fram nya metoder och bygga kunskap
med andra som har samma grunduppdrag och
utvecklingsbehov. Det handlar om att tänka an
norlunda, skapa nya arbetssätt, påverka lagstift
ning och använda ny teknik.
GR är också en arena för kompetensutveckling.
Varje år deltar runt 21 000 yrkesverksamma i de
aktiviteter som vi arrangerar utifrån kommuner
nas behov. Utvärderingar som gjorts visar att
cirka 90 procent av deltagarna tycker att aktivi
teterna är av god kvalitet och bidrar till yrkesut
veckling. GR ordnar även utvecklingsprogram
och skräddarsydda insatser för kommunernas
chefer, ledare och förtroendevalda.
Våra arenor för kollegialt utbyte är populära.
Mötesplats IFO och Mötesplats Funktions
hinder har tillsammans cirka 3 000 besökare
årligen. GR ordnar en av Sveriges största läro
medelsmässor med 1 600 besökare.
Gymnasiedagarna och Future skills vänder sig
till elever i högstadiet och lockar 32 000 besökare.
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Forskning, analys och
omvärldsbevakning
Utveckling ska baseras på kunskap. Inom GR
möts forskning och praktik. Utveckling av kom
petens, kunskap och verksamhet går hand i hand.
Här finns bland annat en särskild enhet som arbe
tar med forskning och utveckling, FoU i Väst.
GR bidrar till utveckling genom att synliggöra
erfarenheter och befintlig kunskap samt visa
på goda exempel. Vi tar också fram tar fram
regionala analyser och statistik, utifrån kom
munernas behov, samt stöttar med uppföljning
och kvalitetssäkring.
GR omvärldsbevakar aktivt för att kunna
erbjuda kommunerna insatser och stöd redan
innan det efterfrågas. Eftersom vi arbetar i hela
regionen har vi en helhetssyn. Det gör att vi kan
identifiera områden där det blir bättre kvalitet
eller mer effektivt om kommunerna arbetar
tillsammans.

Storregional, nationell och
internationell påverkan
13 kommuner som arbetar tillsammans blir
starka och kan påverka. GR har etablerade
samarbeten med andra organisationer inom
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Uppdrag,
mål och vision
Uppdrag
offentlig sektor samt näringsliv, akademi och
civilsamhälle.
Sedan många år samarbetar vi med Business
Region Göteborg kring näringslivsutveckling.
En annan viktig partner är Göteborg & Co
eftersom besöksnäringen är en av de största
basnäringarna i Sverige. GR är också en av sju
parter i Mistra Urban Futures som sammanför
forskare och praktiker inom hållbar stads
utveckling.
I Västra Götalandsregionen lyfter GR in
storstadsregionens perspektiv i frågor som rör
transportinfrastruktur, kollektivtrafik samt
hälso- och sjukvård. Vi deltar också i arbetet
med en ny regional utvecklingsstrategi.
Nationellt arbetar GR för att påverka sam
hällsutvecklingen utifrån våra medlemskom
muners behov. Vi har upparbetade kontakter
med organ som Regeringskansliet, Närings
departementet, Socialdepartementet, Boverket,
Utbildningsdepartementet och Skolverket. GR
samarbetar även med Sveriges kommuner och
landsting (SKL).
GR påverkar även internationellt. Många
av projekten och insatserna finansieras med
EU-medel. Därför arbetar vi strategiskt inför
utformningen av EU:s framtida program och
fonder, så att de svarar mot de behov som finns
hos medlemskommunerna.
I nära samarbete med Göteborgs Stad arbetar
GR för att stärka kommunernas eget EU-arbete.
Utgångspunkten är det EU-handslag som
politiker på nationell och regional nivå gjorde
2017. Här finns tre åtaganden: att synliggöra det
EU-arbete som redan görs i kommunerna, öka
kompetensen hos politiker, personal och invåna
re samt möjliggöra påverkan.

Uppdraget beskrivs i Förbundsordningen. Här
står bland annat att GR ska verka för samarbete
över kommungränserna, skapa mervärde för
medlemskommunerna samt stärka regionen
regionalt, nationellt och internationellt.

Vision
Det goda livet.
Visionen är gemensam för Västra Götaland.

Mål
Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och
strategidokument. Politikerna har enats om att
Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig
tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv
att leva och verka i samt besöka. Regionen ska
utvecklas i balans mellan de ekonomiska, sociala
och miljömässiga dimensionerna.

Strategisk inriktning 2020–2023
Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göte
borgsregionen främst behöver fokusera på för att
uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra
Götaland. Det finns också en årlig rambudget
kopplad till inriktningen.

Verksamhetsplan
Planen beskriver vilka aktiviteter GR ska genom
föra under året och innehåller en detaljbudget.

Uppföljning
Verksamhetsplanen följs upp i två delårsrapporter
samt i årsredovisningen.

Göteborgsregionen har
även ställt sig bakom:
VG 2020 –
strategi för tillväxt och utveckling
VG 2020 är ett gemensamt styrdokument för hela
Västra Götalands utveckling. Ett nytt strategi
dokument för perioden efter 2020 tas fram med
start 2019.

Klimat 2030 –
Västra Götaland ställer om
En kraftsamling för alla som vill bidra i omställ
ningen till en klimatsmart region. Här samlas
företag, branschorganisationer, kommuner,
högskolor, föreningar och andra organisationer.
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Organisation
Göteborgsregionen (GR)
är ett kommunalförbund

lärande för vuxna. Dessutom bereder utbild
ningsgruppen ärenden till förbundsstyrelsen.

Finansiering

GR är ett kommunalförbund, vilket betyder att
organisationen f ungerar som en myndighet för
kommunernas räkning inom några områden.
Bland annat ansvarar GR för antagningen till
gymnasieskolan enligt skollagen.

GR finansieras till viss del genom årliga
medlemsavgifter från kommunerna (cirka 20
procent), medan huvuddelen (cirka 80 procent)
finansieras genom intäkter från bland annat
projektmedel, kurser, konferenser, utrednings
arbete och forskningsuppdrag.

Politisk styrning
GR styrs av politiker från de olika medlems
kommunerna. Mandatperioden är densamma
som för riksdags- och kommunalval.

Dotterbolag och stiftelser
GR är ägare till följande bolag:
• Internationella skolan i Göteborgsregionen,
ISGR (helägt).
• Gryning vård (delägt).

Förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäk
tige är högsta beslutande organ och godkän
ner bland annat den fleråriga strategiska
inriktningen samt budget och årsredovisning.
Förbundsfullmäktige fattar även beslut om för
bundsordningen som beskriver GR:s uppdrag.

GR är en av huvudmännen i följande stiftelser:
• Stiftelsen Korsvägen som äger Universeum
• Västkuststiftelsen

Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen
har det övergripande ansvaret för GR:s verk
samheter, utveckling och ekonomi. Styrelsen
godkänner den ettåriga verksamhetsplanen och
detaljbudgeten.
Styrgrupper. Det finns tre politiska styrgrup
per inom GR som är utsedda av förbundsstyrel
sen: arbetsmarknad, social välfärd samt miljö
och samhällsbyggnad.
Styrgrupperna bereder frågor till förbunds
styrelsen men kan även ta egna initiativ och
lämna förslag till styrelsen.
Utbildningsgruppen. Utbildningsgruppen
utses direkt av förbundsfullmäktige. Utbild
ningsgruppen är nämnd för antagningen till
gymnasieskolan i Göteborgsregionen. Utbild
ningsgruppen ansvarar även för att anordna

GR:s organisation

AVDELNINGAR
Förbundsledning

POLITIK

Administration
Ekonomi
Arbetsmarknad

Förbundsfullmäktige

Förbundsstyrelsen

Arbetsmarknad
och social välfärd

Social välfärd
Miljö och samhällsbyggnad

Miljö och samhällsbyggnad

Utbildning

Utbildning

Cirka 50 nätverk (tjänstepersoner i kommunerna)

Kärnvärden
fram till vad som ska göras. Vi väntar inte alltid på att
bli inbjudna utan tar initiativ och är drivande. Med
vår samlade kompetens levererar vi resultat som gör
skillnad.

Kärnvärdena är en del av GR:s värdegrund. De visar
hur vi ska förhålla oss till varandra och omvärlden.
Lyhördhet. Vi lyssnar aktivt, först då kan verkliga
möten uppstå. Vi är engagerade och ställer frågor för
att fånga behoven hos dem vi möter. I mötet är vi är
öppna och prestigelösa.

Utveckling. Vi är modiga och tänker i nya banor.
På så sätt kan vi möta behoven i ett samhälle som är
komplext och förändras snabbt. Genom att ta tillvara
hela vår potential är vi med och formar framtiden.

Handlingskraft. Vi är effektiva och lösningsfoku
serade. Tillsammans med dem vi möter kommer vi
18
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-05
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering februari
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till
finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det ska
lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de
ramar för risktagande som är specificerade i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för februari månad som
innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de
kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en
för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.
Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för
Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de
gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Ekonomisk bedömning
All typ av finanshantering är förknippad med olika typer av risker. Kommunfullmäktige har i
och med antagande av finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern fastställt vilken risknivå
som är acceptabel. Skuldportföljen och tillgångsportföljen ligger inom fastställda
gränsvärden. Bifogade månadsrapporter visar bland annat på hur genomsnittsräntan på
kommunens låneskuld förväntas utvecklas framöver.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporteringen.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-06
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Sammanfattning
Översikt Upplåning
Lån (kr)
Derivat - ränteswappar (kr)
Genomsnittsränta
Genomsnittsränta (inkl ränteswappar)
Lånemarginal mot Stibor 3m
Genomsnittlig räntebindning (år)
Ränteförfall inom 1 år (kr)
Ränteförfall inom 1 år (%)
Genomsnittlig kapitalbindning (år)
Kapitalförfall inom 1 år (kr)
Kapitalförfall inom 1 år (%)
Marknadsvärde derivatinstrument (kr)*

2019-02-28
3 395 900 000
0,71%
0,71%
0,78%
2,19
1 102 000 000
32%
2,22
1 002 000 000
30%
-

2019-01-31
3 395 900 000
0,70%
0,70%
0,77%
2,14
1 302 000 000
38%
2,17
1 202 000 000
35%
-

2018-12-31
3 395 900 000
0,70%
0,70%
0,83%
2,23
1 302 000 000
38%
2,26
1 202 000 000
35%
-

*Uppskattat marknadsvärde inkl. upplupen ränta

Avstämmning mot finanspolicy
Ränte och kapitalbindning
Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

Kapitalbindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,2 år

Ja

Räntebindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,2 år

Ja

Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

< 1 år

0% - 50%

32%

l
l

Förfallostruktur
Ränteförfall

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

Ja

l

1
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Skuldportfölj
I tabellen nedan visas en sammanställning av Alingsås Kommunkoncerns skuldportfölj
Lån - Instrumenttyp

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

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

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

10%0%

90%

Certifikat
Banklån

Kommuninvest
Obligation

Lån och kapitalbindning
Lån
Motpart
Kommuninvest
SEB
Sparbanken Alingsås
Summa

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

Lån - Motparter

35

Antal
32
1
3
36

Andel av skuld
90%
3%
7%
100%

Låneinstrument- Antal per motpart

30
Kommuninvest 90%

3%

25

20

7%
SEB - 3%

15
10

90%

5
Sparbanken
Alingsås - 7%

0

Kommuninvest

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

SEB

Sparbanken Alingsås

2
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Kapitalbindning - Förfalloprofil
Förfalloprofil - Kapitalbindning
900
800
700

600
500
400

300
200
100
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

Mkr

3-6 Mån

Andel av total skuld
11%
8%
11%
30%
14%
22%
24%
8%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2019-02-28
363 000 000
273 000 000
366 000 000
1 002 000 000
464 000 000
750 000 000
800 000 000
254 900 000
125 000 000
0
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

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

3
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Derivatinstrument och räntebindning
Räntebindning - Förfalloprofil
Förfalloprofil - Räntebindning
900

800
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600
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400
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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
16%
6%
11%
32%
11%
22%
24%
8%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2019-02-28
543 000 000
193 000 000
366 000 000
1 102 000 000
364 000 000
750 000 000
800 000 000
254 900 000
125 000 000
0
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

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

4
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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.

2019
2020
2021

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,82%
27 721
1,05%
35 570
1,39%
47 149

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,70%
23 831
0,66%
22 352
0,76%
25 893

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,59%
19 962
0,28%
9 562
0,12%
4 024

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,87%
29 483
1,08%
36 620
1,46%
49 543

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,70%
23 702
0,66%
22 395
0,79%
26 845

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,53%
17 999
0,25%
8 592
0,10%
3 436

Estimerad räntekostnad låneportfölj
1,80%
1,60%
1,40%
1,20%

1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%

Förväntat utfall

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

2022-02-01

2021-08-01

2021-02-01

90%

2020-08-01

50%

2020-02-01

2019-08-01

2019-02-01

0,00%
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Marknadsnoteringar
Under februari månad fortsatte lättnadsrallyt på aktiemarknaderna världen över. Mycket av denna uppgång är hänförlig till mer
positiva tongångar i handelssamtalen mellan USA och Kina, vilket spätt på förhoppningarna om ett avtal som avslutar den
pågående handelskonflikten. Det glada humöret mattades dock av något under slutet av månaden då mötet mellan USAs och
Nordkoreas ledare avbröts i förtid utan någon överenskommelse kring en Nordkoreans kärnvapennedrustning. Beskedet fick
den sydkoreanska börsen att falla med 1,8% den dagen. I Sverige har fokus under månaden legat på Swedbank som anklagas
för penningtvätt i Baltikum och aktien föll 17,3% under månaden med anledning av detta. Ser man till Stockholmsbörsen (SIX
PRX) som helhet så steg den med 4,0% under månaden, vilket innebär en uppgång om 12,0% sedan årsskiftet. Den europeiska
aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 4,0% i lokal valuta och 5,4% i svenska kronor medan den globala aktiemarknaden
(MSCI World) steg med 3,1% i lokal valuta och 5,1% i svenska kronor. Tillväxtmarknader hade en något sämre månad och steg
med 0,2% i lokal valuta och 2,2% omräknat i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) föll under
månaden, från 15,7% till 15,5%. Även på den amerikanska börsen (SPX 1Y) föll volatiliteten, från 16,4% till 15,1%, och även den
europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) föll, från 14,4% till 14,0%. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de
flesta större valutorna och en dollar handlades vid månadsskiftet för 9,23 kronor, en euro för 10,50 kronor och ett brittiskt
pund för 12,24 kronor. Sett till räntemarknaden så steg yielden 3 punkter till -1,34% för den reala svenska statsobligationen
3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare obligationen 3102 (förfall 2020) steg med 18,5 punkter till -2,20%. Yielden för
den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 0,5 punkter till 1,07% medan yielden för
den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) steg med 4,5 punkter till -0,38%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska breakeven inflationen 1,74%.

Ränteutveckling

Swap- och forwardkurvor
2,00%

2,50%

1,50%
2,00%
1,00%
1,50%

0,50%

1,00%

0,00%

0,50%

-0,50%

6

8

10

12

14 År

STIB 3M
Swap Rate 5Y

Forwardkurva

2019-02-28

4
Swapkurva

2018-02-28

2

2017-02-28

0

2016-02-29

-0,50%

2015-02-28

-1,00%

0,00%

Swap Rate 2Y
Swap Rate 10Y

Valutakursutveckling

Börsutveckling (indexerad)
12,00

200,00

10,00
150,00

8,00
100,00

6,00
4,00

50,00

2,00

SIX PRX (Sverige)

2019-02-28

2018-02-28

2017-02-28

2016-02-29

0,00

2015-02-28

2019-02-28

2018-02-28

2017-02-28

2016-02-29

2015-02-28

0,00

MSCI AC (Världen, SEK)
USD/SEK
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Appendix A – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
Sparbanken Alingsås 1,3Y FIX 0,69% 2019-03-29
Kommuninvest 1,4Y FIX 0,38% 2019-05-28
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,33% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y FIX 2,01% 2019-06-18
Kommuninvest 1,5Y Fix 0,58% 2019-08-12
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,29% 2019-09-17
Kommuninvest 1,9Y FIX 2,55% 2019-10-28
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,22% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,32% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,25% 2019-11-27
Kommuninvest 2Y FIX 0,60% 2020-04-22
Kommuninvest 2,5Y FIX 3,11% 2020-06-11
Kommuninvest 2,7Y FIX 0,34% 2020-09-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,46% 2020-12-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,48% 2020-12-01
Kommuninvest 2Y FIX 0,27% 2021-03-15
Kommuninvest 3,3Y FIX 0,53% 2021-04-22
Kommuninvest 3Y FIX 0,28% 2021-09-15
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,37% 2021-09-15
Kommuninvest 3,7Y FIX 0,86% 2021-09-15
Kommuninvest 3,8Y Fix 1,58% 2021-10-25
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,96% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,94% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,47% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,71% 2022-06-01
Kommuninvest 4,7Y FIX 0,84% 2022-09-01
Kommuninvest 5,2Y FIX 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 5Y Fix 0,62% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5,2Y Fix 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,6% 2023-09-15
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
Kommuninvest 1,2Y FRN +0,49% 2019-03-12
Sparbanken Alingsås 1,3Y FRN +0,93% 2019-03-29
Sparbanken Alingsås 1,5Y FRN +0,92% 2019-06-28
SEB 2,2Y FRN +0,90% 2020-02-28
Summa

Ref Nr
6551137422
KI_94283
KI_94256_Fix
KI_94266
KI_94248_Fix
KI_94254_Fix
KI_94269
KI_94290_Fix
KI_94257_Fix
KI_94284
KI_94262_Fix
KI_94285
KI_94291_Fix
KI_94263_Fix
KI_94265
KI_107526
KI_94433
KI_102800
94432
KI_94268_Fix
KI_94270_Fix
KI_94293_Fix
KI_94271_Fix
KI_94434
KI_94287
KI_94288
KI_94401
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_95562
KI_94280
6551132951
6551132878
85983298

Motpart
Sparbanken Alingsås
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Sparbanken Alingsås
Sparbanken Alingsås
SEB

Belopp (Tkr)
100 000
30 000
49 000
49 000
95 000
80 000
131 000
25 000
100 000
30 000
65 000
65 000
45 000
50 000
139 000
200 000
135 000
85 000
200 000
80 000
50 000
30 000
60 000
245 000
40 000
40 000
385 000
50 000
50 000
104 900
50 000
125 000
163 000
100 000
50 000
100 000
3 395 900

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
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Ränta
0,69%
0,38%
0,33%
2,01%
0,58%
0,29%
2,55%
0,22%
0,32%
0,25%
0,60%
3,11%
0,34%
0,46%
0,48%
0,27%
0,53%
0,28%
0,37%
0,86%
1,58%
0,96%
0,94%
0,47%
0,71%
0,84%
0,67%
0,62%
0,61%
0,61%
0,60%
1,37%
0,20%
0,72%
0,71%
0,69%

Räntebindning
0,09
0,25
0,31
0,31
0,46
0,55
0,67
0,71
0,71
0,75
1,15
1,29
1,51
1,76
1,76
2,05
2,15
2,55
2,55
2,55
2,66
3,26
3,26
3,26
3,26
3,51
3,98
4,55
4,55
4,55
4,55
5,59
0,04
0,06
0,06
0,06

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

Ref Nr

Instrument typ

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

6551137422
KI_94283
KI_94256_Fix
KI_94266
KI_94248_Fix
KI_94254_Fix
KI_94269
KI_94290_Fix
KI_94257_Fix
KI_94284
KI_94262_Fix
KI_94285
KI_94291_Fix
KI_94263_Fix
KI_94265
KI_107526
KI_94433
KI_102800
94432
KI_94268_Fix
KI_94270_Fix
KI_94293_Fix
KI_94271_Fix
KI_94434
KI_94287
KI_94288
KI_94401
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_95562
KI_94280
6551132951
6551132878
85983298

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

Summa

Upplupen ränta
-134 167
0
-31 442
-191 508
-24 489
-45 756
-1 104 221
-2 444
-14 222
-208
-39 000
-432 376
-36 125
-54 306
-157 533
-22 500
-71 550
-46 939
-145 944
-135 689
-72 417
-68 000
-133 167
-271 882
-210 633
-79 333
-42 992
-61 139
-60 153
-126 201
-59 167
-266 389
-70 633
-139 806
-69 028
-133 972
-4 555 331
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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 Securities 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

9

Sida 241 av 254

Beloppsgränser och saldon februari månad
Februari 2019

Saldo (Mkr)

Kvar att nyttja (Mkr)

AB Alingsås Rådhus

Beviljad beloppsgräns
(Mkr)
343,9

- 324,0

19,9

Fabs AB
Alingsås Energi Nät AB

1 189,0
365,0

- 1 129,3
- 278,9

59,7
86,1

AB Alingsåshem

1 498,0

- 1 431,1

66,9

Summa

3 395,9

- 3 163,3

232,6

Alingsås kommun har totala lån uppgående till 3 395,9 Mkr, dvs. samma belopp som summa
av tilldelade beloppsgränser för de kommunala bolagen. Lånetaket är fastställt till 4 000 Mkr.
Samtliga bolag ligger inom beviljade beloppsgränser. Sammantaget finns det för bolagen
232,6 Mkr kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.
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Alingsås kommun - Överlikvid
Fortsatt rally på aktiemarknaderna
Under februari månad fortsatte lättnadsrallyt på aktiemarknaderna världen över. Mycket av denna uppgång är
hänförlig till mer positiva tongångar i handelssamtalen mellan USA och Kina, vilket spätt på förhoppningarna
om ett avtal som avslutar den pågående handelskonflikten. Det glada humöret mattades dock av något under
slutet av månaden då mötet mellan USAs och Nordkoreas ledare avbröts i förtid utan någon överenskommelse
kring en Nordkoreans kärnvapennedrustning. Beskedet fick den sydkoreanska börsen att falla med 1,8% den
dagen. I Sverige har fokus under månaden legat på Swedbank som anklagas för penningtvätt i Baltikum och
aktien föll 17,3% under månaden med anledning av detta. Ser man till Stockholmsbörsen (SIX PRX) som helhet
så steg den med 4,0% under månaden, vilket innebär en uppgång om 12,0% sedan årsskiftet. Den europeiska
aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 4,0% i lokal valuta och 5,4% i svenska kronor medan den globala
aktiemarknaden (MSCI World) steg med 3,1% i lokal valuta och 5,1% i svenska kronor. Tillväxtmarknader hade
en något sämre månad och steg med 0,2% i lokal valuta och 2,2% omräknat i svenska kronor. Volatiliteten på
den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) föll under månaden, från 15,7% till 15,5%. Även på den amerikanska
börsen (SPX 1Y) föll volatiliteten, från 16,4% till 15,1%, och även den europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y)
föll, från 14,4% till 14,0%. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de flesta större valutorna
och en dollar handlades vid månadsskiftet för 9,23 kronor, en euro för 10,50 kronor och ett brittiskt pund för
12,24 kronor. Sett till räntemarknaden så steg yielden 3 punkter till -1,34% för den reala svenska
statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare obligationen 3102 (förfall 2020) steg med
18,5 punkter till -2,20%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under
månaden med 0,5 punkter till 1,07% medan yielden för den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) steg med
4,5 punkter till -0,38%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,74%.

TILLGÅNGAR

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

Nominellt belopp
Antal andelar
2019-02-28

Marknadsvärde Månads2019-02-28 avkastning

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

81 325 771
21 967 433
20 489 376
30 017 259
150 077 108
40 772 575
120 400 281
44 755 089
90 415 855
46 614 557
646 835 304

0,2%
0,1%
0,7%
0,3%
0,1%
0,2%
0,7%
0,2%
0,3%
0,2%
0,3%

5 000 000

7 473 088
7 473 088
654 308 392

-0,3%
-0,3%
0,3%

Löptid

2020-12-01

283 749
283 749

Rating
(Moody's | S&P)

Aaa | NR

Vikt

Duration

12%
3%
3%
5%
23%
6%
18%
7%
14%
7%
99%

0,3
0,9
5,1
0,9
0,4
0,5
0,0
2,0
0,1
3,0
0,8

1%
1%
100%

1,7
1,7
0,8

0%
0%

TOTALT
654 592 142
0,3%
100%
0,8
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.
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Nedan redovisas de direktägda innehavens avstämning mot kreditlimiterna. De räntefonder som
finns i portföljen har samtliga en tillfredställande genomsnittlig kreditvärdighet och en god
riskspridning. De har även en god likviditet och kan avyttras med kort varsel.

KREDITLIMITER ENLIGT POLICY

Max andel per
emittent
Σ Motpart
0-1 år

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0-1 år

Ratingkategori

0%

A

KREDITEXPONERING PER MOTPART
Σ Motpart

Motpart
Stora Bältförbindelsen

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

AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj
2019-02-28
2019-02-28

Portföljens genomsnittliga duration

0,8

Limiter
Min

Max

0,0

1,0

Under månaden har inga transaktioner skett i portföljen.
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information
eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat
till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Motion om inrättande av
Alingsås miljöpris - Anna
Hansson (MP)
20
2019.165 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-02-27

§ 41 2019.165 KS

Motion om inrättande av Alingsås miljöpris - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnar en motion om inrättande av Alingsås miljöpris.
Motionären yrkar:
att Alingsås kommun inrättar ett miljöpris.

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida246
1 avav1254

Utdragsbestyrkande

Motion till Alingsås kommunfullmäktige 2019-02-19

Miljöpris
Det är viktigt att goda insatser för miljön och den långsiktigt ekologiska hållbarheten
uppmärksammas. Förebilder och goda exempel kan också stimulera fler personer och organisationer
till ett ökat engagemang.
Vår levnadsmiljö behöver vara hälsosam för människor, växter och djur, oavsett i vilken miljö vi
befinner oss – ute i naturen, inne i staden eller inomhus i någon typ av byggnad.
Utmaningarna avseende ekologisk hållbarhet och vår levnadsmiljö är många. Vår påverkan på de
pågående klimatförändringar behöver bromsas, belastningen av farliga kemikalier och andra gifter
behöver minskas, partikelföroreningarna i luft och vatten behöver minskas, överkonsumtionen av
jordens resurser behöver upphöra, och det ekologiska fotavtrycket minskas, för att nämna några
exempel.
Alingsås kommun kan genom inrättande av ett miljöpris belöna och uppmärksamma personer och
organisationer som har gjort särskilt goda insatser för vår levnadsmiljö och den långsiktigt
ekologiska hållbarheten. Priset kan delas ut vid något speciellt tillfälle, till exempel på
Kommunfullmäktiges sammanträde, Entreprenörsgalan, vid någon större mässa eller annan
aktivitet med publik, som äger rum i Alingsås kommun.
Jag yrkar att :
•

Alingsås kommun inrättar ett miljöpris

Anna Hansson (MP)
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Motion angående ökat
samnyttjande av
kommunala lokaler: för ett
stärkt föreningsliv! - Birgitta
Larsson (S), Simon Wærn
(S) och Sebastian Aronsson
(S)
21
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2019.192 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-02-27

§ 42 2019.192 KS

Motion angående ökat samnyttjande av kommunala lokaler: för ett stärkt
föreningsliv! - Birgitta Larsson (S), Simon Wærn (S) och Sebastian
Aronsson (S)
Ärendebeskrivning
Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S) och Sebastian Aronsson (S) lämnar en motion om
ökat utnyttjande av kommunala lokaler för ett stärkt föreningsliv.
Motionärerna yrkar följande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder
ta fram en konkret strategi eller handlingsplan för ett ökat samnyttjande av kommunala
lokaler med föreningslivet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
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Utdragsbestyrkande

Motion till Alingsås kommunfullmäktige
Ökat samnyttjande av kommunala lokaler: för ett stärkt föreningsliv!
Bakgrund:
Föreningslivet är ett av de sociala kitt som bidrar till att hålla ihop ett lokalsamhälle. Alingsås kommun har
också förmånen att ha ett rikt föreningsliv – omkring 350 aktiva föreningar – som genom sin verksamhet
bidrar till att göra vår kommun ännu mer attraktiv. Ett problem allt fler föreningar i Alingsås dock tampas
med är lokalbrist. De flesta föreningar har inte egna hemvister och det råder idag en brist på bra samlingsoch verksamhetslokaler som föreningslivet har möjlighet att hyra och nyttja.
Frågan om ett Föreningarnas hus har lyfts otaliga gånger av flera olika aktörer. Alingsås rika föreningsliv är
dock alltför stort och deras samlade verksamhet alltför bred till sin natur för att kunna inrymmas i ett enda
hus. Alingsås behöver således inte ett utan flera föreningshus.
Det finns i dag redan otaliga kommunala lokaler som skulle kunna nyttjas av föreningslivet. Alingsås
kommun förfogar över samlingslokaler av många olika slag; däribland i Kulturhuset, Utbildningens hus,
Arena Elva, Nolhaga Slott, Nolhaga Parkbad. Vi har dessutom en stor mängd skolor och kommunala
förvaltningsbyggnader som inrymmer samlings- och verksamhetslokaler i form av lektionssalar,
gymnastiksalar, slöjdsalar, sammanträdesrum och så vidare.
Flera av dessa utrymmen står tomma stora delar av dygnet och skulle kunna nyttjas betydligt bättre. Dessa
lokaler skulle således kunna användas av det lokala föreningslivet för deras verksamhet. Ett aktiv
samnyttjande av dessa gemensamma resurser skulle vara kostnadseffektivt för kommunen, skapa mer
levande miljöer och inte minst vara föreningslivet till stort gagn. För att detta ska bli verklighet behöver
kommunen arbeta mer effektivt och strukturerat med samordning gentemot föreningslivet och ta fram ett
system för hur man rent praktiskt skulle kunna gå tillväga för att få till en ökad samnyttjning som inte blir
en belastning för den kommunala verksamheten. Detta arbete bör givetvis också, redan i ett tidigt stadie,
ske i dialog med aktörer från föreningslivet för att skapa en så god bild av behoven som möjligt.
Vi yrkar därför att:
Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder ta fram en
konkret strategi eller handlingsplan för ett ökat samnyttjande av kommunala lokaler med föreningslivet.
Alingsås den 23 februari 2019
Birgitta Larsson (S)
Simon Wærn (S)
Sebastian Aronsson (S)
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Motion om att upprätta ett
program för milijöanpassat
byggande - Leif Hansson
(S), Micaela Johansson (S)
och Camilla Stensson (S)
22
2019.212 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-02-27

§ 43 2019.212 KS

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida253
1 avav1254

Utdragsbestyrkande

Alingsås den 25 februari 2019

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

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