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Kommunstyrelsen

2015.135 KS

Taxor offentlig plats i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 februari 2015, § 17 att föreslå
kommunfullmäktige att anta reviderade taxor för upplåtelse av allmän plats i Alingsås
kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 1 april 2015, § 44 att
återremittera förslaget till kommunledningskontoret med uppdrag att ta fram analys över
konsekvens för näringslivsklimat och attraktionskraften för innerstaden.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2015, § 140 och
beslutade att återremittera ärendet till tekniska nämnden för ombearbetning, med inriktning
att taxan ska medverka till att stärka innerstadens attraktionskraft.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 december 2015, § 66 att
översända reviderad taxa till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på nytt vid sitt sammanträde den 12 december 2016,
§ 244 och beslutade att återremittera ärendet till tekniska nämnden med uppdraget att
redogöra skillnaden mellan föreslagen taxa och nuvarande taxa, att redogöra för förslagets
påverkan på nuvarande näringsidkare i stadskärnan samt att redogöra förslagets påverkan
på verksamhet i ideell sektor.
Sammanslagningen av tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden den 1 januari
2019 innebär att nuvarande samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fortsatt hantering av
ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 18 februari 2019, § 21 att
föreslå kommunfullmäktige att fastställa reviderad taxa för upplåtelse av offentlig plats i
Alingsås kommun. Till detta beslut har utredning genomförts, där hänsyn har tagits till de
punkter som kommunstyrelsen angett i samband med återremittering av ärendet.
Kommunen har rätt enligt lag att ta ut en avgift av den som får tillstånd från
Polismyndigheten att nyttja offentlig plats. Det kan till exempel röra sig om uteservering,
försäljning, uppställning av bodar och containrar samt byggnadsställningar för åtgärd på en
fastighet. Vid ansökan om tillstånd till Polismyndigheten ska kommunen yttra sig och bedöma
om tillstånd ska medges eller inte.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av reviderat förslag till taxa för upplåtelse av offentlig
plats i Alingsås kommun.
Gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun är från 1 juli 2012 och har
inte ändrats sedan dess. Taxan behöver nu uppdateras med önskan om att täcka
kommunens kostnader som följer av en markupplåtelse. Med detta avses enligt utredningen
kostnader hänförda till handläggning och administration. Nya taxan syftar till att vara skälig
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och lättförståelig för såväl den som betalar avgiften som för handläggaren i ärendet.
Föreslagen taxa tar även hänsyn till både positiva och negativa verkningar för nyttjaren,
övriga allmänheten och kommunen i stort. Genom att höja vissa avgifter och sänka andra,
återspeglas tydligare om specifik markupplåtelse skapar ett mervärde för allmänheten,
näringsidkare och kommunen eller bidrar till en störning.
För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och välgörenhetsorganisationer
som har godkänts som 90-kontoinnehavare tas ingen avgift ut. Detta gäller både befintlig och
föreslagen taxa.
Inom ramen för utredningen har förankring och dialog skett med kommunledningskontoret.
Utredningen har tagit hänsyn till konsekvenser för näringsidkare, allmänheten och
verksamheter i ideell sektor. Vidare har det inom ramen för utredningen genomförts
jämförelser mellan befintlig taxa och föreslagen taxa som visar på skillnader sett till
kostnader. Kostnaden minskar något för vissa upplåtelseformer och ökar för andra. I samma
underlag framgår att man har låtit jämföra taxor med åtta andra kommuner i Västra
Götalandsregionen samt fyra kommuner utanför regionen. Slutsatsen är att variationen i hur
kommunerna valt att dela upp kategorier och avgifter är mycket stor, men att föreslagen taxa
bedöms vara rimlig relativt övriga kommuners taxor.
Förtydliganden som läggs fram i förslaget är att avgifterna ska avse påbörjad dag, vecka
eller månad. Vidare framförs att ansökan om tillstånd inte medges om avgifter för tidigare
upplåtelse eller andra kostnader till kommunen inte är betalda samt att en översyn av taxan
ska genomföras vart tredje år för eventuella ändringar och tillägg. Vid större evenemang med
oklar ytstorlek får avgiften, enligt förslaget, bedömas från fall till fall i särskilt avtal.
Utgångspunkten är dock att bedömning görs med taxan som grund. Som exempel nämns
stadsfestivaler såsom Potatisfestivalen där flera platser i kommunen nyttjas.
Avgifter för avstängningar regleras i dagsläget via särskilda bestämmelser från 1 april 2006.
Avstängningar innebär en störning för allmänheten och framkomligheten för trafiken. I
förslaget har dessa avgifter lagts till i taxan för att samla samtliga avgifter som berör offentlig
plats.
Ekonomisk bedömning
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att förslaget är kostnadsneutralt då det inte bidrar med
ökade kostnader för kommunen. Däremot bedömer nämnden att förslaget medför en ökning
av intäkter som bidrar till att i högre grad täcka självkostnader vid handläggning av ärenden.
Befintliga avgiftsnivåer som har varit gällande sedan 1 juli 2012 anses vara låga och har inte
justerats för förändringar i allmänna prisnivån.
Samhällsbyggnadsnämnden har beräknat effekten av föreslagen förändring på beviljade
tillstånd år 2016 och 2017 (exklusive uppenbart avvikande och temporära upplåtelser) till en
intäktsökning på cirka 40-50 procent vilket motsvarar 200-300 tkr per år.
Kommunledningskontoret delar samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska bedömning.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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Föreslagen revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun godkänns
och börjar gälla från och med närmast följande halvårsskifte efter kommunfullmäktiges
beslut.

Beslutet ska skickas till
SBN

Simon Lindau
Tf. ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-30
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§ 21 2019.035 SBN

Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 25 februari 2015, § 17 att föreslå
Kommunfullmäktige att anta reviderade taxor för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås
kommun (Dnr 2014.458 TN).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i sitt sammanträde den 1 april 2015, § 44 att
återremittera förslaget till kommunledningskontoret med uppdraget att ta fram en analys över
konsekvenser för näringslivet och attraktionskraften för innerstaden (Dnr 2015.135 KS).
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på nytt vid sitt sammanträde den 17 augusti 2015, §
140 och beslutade att återremittera ärendet till Tekniska nämnden för omarbetning med
inriktning att taxan ska medverka till att stärka innerstadens attraktionskraft.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 december 2015, § 66 att
översända en reviderad taxa till Kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet på nytt vid sitt sammanträde den 12 december 2016,
§ 244 och beslutade att återigen återremittera ärendet till Tekniska nämnden med uppdraget
att redogöra skillnaderna mellan förslagen taxa och nuvarande taxa, att redogöra förslagets
påverkan på nuvarande näringsidkare i stadskärnan samt att redogöra förslagets påverkan
på verksamhet i ideell sektor.
Då en sammanslagning av Tekniska nämnden och Samhällsbyggnadsnämnden har skett
från och med den 1 januari 2019, ansvarar nuvarande Samhällsbyggnadsnämnden för
fortsatta hanteringen av ärendet.
Kommunen har rätt enligt lag att ta ut en avgift av den som får tillstånd från polismyndigheten
att nyttja offentlig plats. Det kan till exempel röra sig om en uteservering, försäljning utanför
butik, tillfällig bärförsäljning, evenemang som festivaler, musikframträdanden eller
marknader, en byggnadsställning på trottoaren vid arbete på en husfasad, manskapsbodar
eller upplag under ett grävarbete. I Alingsås kommun finns offentlig plats främst i Alingsås
tätort och Ingared, vilka därmed berörs av taxan. Gällande taxa för uttag av avgift för offentlig
plats i Alingsås kommun är från 1 juli 2012 och har inte ändrats sedan dess.
Samhällsbyggnadskontoret (fd tekniska förvaltningen) har under hösten 2018 och början av
2019 gjort en omfattande utredning och föreslår nu en ny reviderad taxa, där hänsyn har
tagits till de punkter som Kommunstyrelsen angett i samband med återremittering av
ärendet. Den reviderade taxan förslås gälla från och med närmast följande halvårsskifte efter
kommunfullmäktiges beslut.

Förvaltningens yttrande
Förslaget innebär en uppdatering med rimligare avgiftsnivåer som tar hänsyn till både
positiva och negativa verkningar för nyttjaren, övriga allmänheten och kommunen i stort.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Syftet är att taxan ska vara skälig och lättförståelig för såväl den som betalar avgiften som för
kommunens handläggare. Det är även önskvärt att avgifterna bidrar till en bättre täckning av
kommunens förvaltningskostnader som följer av en markupplåtelse. Totalt sett bedöms en
mindre intäktsökning för kommunen med den föreslagna taxan, vilket även kan kompensera
för inflation och kostnadshöjningar sedan den senaste taxeändringen.
För den enskilde näringsidkaren innebär förslaget i de flesta fall ingen omfattande förändring,
kostnaden minskar något för vissa och ökar för andra. Vid tillfällen då avgift för upplåtelsen
innebär mycket stora belopp, det avser svårdefinierade ytstorlekar och/eller en längre
tidsperiod, kan kostnaden behöva bedömas från fall till fall i särskilt avtal. Ett exempel är
Potatisfestivalen. Utgångspunkten är dock att bedömning av avgiftsnivå görs med taxan som
grund.
Jämförelseexempel mellan gällande och föreslagen taxa har tagits fram för att påvisa
effekterna av förslaget för näringsidkare och andra berörda. Dialog och förankring av
förslaget har skett med näringslivsenheten på kommunledningskontoret. Dialog har även
förts om generella principer kring förslaget med organisationerna Fastighetsägarna och
Alingsås handel. Representanter från organisationerna ser positivt på att taxan tar hänsyn till
de gynnsamma aspekter som vissa upplåtelser bidrar med för stadens trivsel, främst vad
gäller uteserveringar och försäljning utanför butik samt att uppdelning av avgifter sker i högrespektive lågsäsong. Vidare framhålls behovet av ett ökat helhetsgrepp kring förenklade
och förbättrade processer vid själva tillståndshanteringen.
Jämförelse har gjorts med 12 kommuner i olika delar av landet med varierande storlek på
huvudtätort och antal invånare för att få en så god bild som möjligt av alternativa taxor. Det
kan konstateras att det skiljer sig kraftigt hur kommunerna valt att dela upp sina avgifter,
vilket gör en fullständig jämförelse komplex. Generellt sett skiljer sig föreslagna avgiftsnivåer
inte nämnvärt. Förvaltningen bedömer att den föreslagna taxan ligger på en rimlig nivå i
jämförelse med övriga kommuner, sett utifrån Alingsås kommuns specifika förutsättningar.
Genom att sänka vissa avgifter och höja andra, återspeglas med ökad tydlighet om
upplåtelsen skapar ett mervärde för allmänheten, näringsidkare och kommunen eller om den
bidrar till en form av störning. Avgifter föreslås i de flesta fall sänkas något för nyttjaren vid
upplåtelser som utgör ett trevligt inslag i stadsmiljön, bidrar till en levande attraktiv
stadskärna och till att höja Alingsås varumärke i stort, för såväl kommuninvånare som för
besökare och näringsidkare. Exempelvis rör det sig om försäljning utanför butik och
uteserveringar under högsäsong.
För avgifter som rör evenemang har särskilt beaktande tagits till dess positiva verkningar för
Alingsås kommun. Det finns dock ett behov även här att få mer rimliga avgifter jämfört med
idag. Förslaget innebär därför att kostnaden kommer att sänkas för vissa evenemang och
höjas för andra, beroende på hur stor yta som används och om evenemanget är inträdesfritt
eller inträdesbelagt.
Upplåtelse för bland annat byggnadsställningar, container och upplag samt avstängningar av
gatan kan behövas för renoveringar, byggnationer och fortsatt utveckling av staden. De
bidrar dock ofta samtidigt till en tillfällig störning på den offentliga platsen. Framkomligheten
kan försämras för fotgängare, cyklister och/eller förare av motorfordon. Dessutom kan
platsen påverkas negativt utseendemässigt och bli mindre trivsam att vistas på under
upplåtelsetiden. En bedömning är att avgiftsnivåerna i gällande taxa för dessa upplåtelser
Justerandes sign
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ligger i underkant i förhållande till den störning som de orsakar. Avgifterna för dessa har
därför höjts i förslaget och utformats för att i möjligaste mån utgöra incitament för att öka
nyttjarens effektivitet. Förhoppningen är att följdeffekten blir kortare störningstider och i
förlängningen inte någon större kostnadsökning för nyttjaren jämfört med dagens taxa.
Avgifter för specifikt avstängning av offentlig plats regleras idag enligt särskilda
bestämmelser från 1 april 2006. Dessa avgifter uppdateras även nu och föreslås införlivas i
taxan för upplåtelse av offentlig plats.
För verksamheter i ideell sektor (politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och
välgörenhetsorganisationer som har godkänts som 90-kontoinnehavare ) tas även
fortsättningsvis ingen avgift ut likt dagens nuvarande taxa.
Ytterligare förtydligande som läggs fram i förslaget är att avgifterna ska avse påbörjad dag,
vecka eller månad, att tillstånd inte beviljas om avgifter för tidigare upplåtelse eller andra
kostnader till kommunen inte är betalda samt att en översyn av taxan ska göras av
kommunfullmäktige vart 3:e år för eventuella ändringar och tillägg.
Beredning
Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-02-06, § 13.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadskontorets förslag till reviderad
taxa för upplåtelse av offentlig plats i Alingsås kommun och sänder förslaget vidare till
kommunfullmäktige för fastställande.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Uttagande av avgift vid
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Trafik och planering, Samhällsbyggnadskontoret
2019-01-25
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Sammanfattning
Allmänheten, näringsidkare, föreningar m.m. får använda offentlig plats för andra ändamål än
vad platsen är avsedd för endast med polismyndighetens tillstånd. Kommunen har rätt enligt
lag att ta ut en avgift av tillståndsinnehavaren för att denne använder den offentliga platsen.
Gällande taxa för uttag av avgift för offentlig plats i Alingsås kommun är från 2012-07-01 och
har inte reviderats sedan dess. Det finns ett behov av att uppdatera avgifterna. Förslag till
ändrad taxa har tagits fram under 2015 och 2016. Förslagen har återremitterats till
dåvarande Tekniska nämnden från Kommunstyrelsen med önskemål om ytterligare
utredning.
Syftet med denna utredning är att ta fram en genomarbetad, rimlig och lättförståelig taxa som
tar hänsyn till både positiva och negativa verkningar för både nyttjaren, övriga allmänheten
och kommunen i stort. Syftet är även att avgifterna ska vara skäliga med hänsyn till
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel, kommunens kostnader med anledning av
upplåtelsen och övriga omständigheter enligt Avgiftslagen.
Jämförelser med taxor i 12 kommuner (inom och utanför regionen) har gjorts. Variationen i
hur kommunerna valt att dela upp kategorier och avgifter är mycket stor, vilket gör det svårt
att jämföra taxorna rakt av. Nivån på avgifterna i Alingsås föreslagna taxa bedöms dock vara
rimlig i förhållande till övriga kommuners taxor.
En grundlig genomgång har gjorts av varje kategori och avgiftstyp. Jämförelseexempel
mellan gällande och föreslagen taxa har tagits fram. Genom att höja vissa avgifter och sänka
andra, återspeglas tydligare om den specifika markupplåtelsen skapar ett mervärde för
allmänheten, näringsidkare och kommunen eller bidrar till en störning. Exempelvis föreslås
en viss sänkning av avgifter för försäljning och uteservering medan avgifter för en
byggnadsställning som påverkar framkomligheten på trottoaren eller totalavstängning av en
gata höjs. Där så är lämpligt är kostnaden angiven utifrån ytstorlek. På så sätt erhålls en mer
rättvis kostnad, då man endast betalar för den faktiska yta och tid som tas i anspråk.
Försäljning utanför butik och uteservering har delats upp i hög- respektive lågsäsong. Det
innebär för flertalet näringsidkare att kostnaderna blir lägre under högsäsong då intresset är
som störst. Försäljning och uteservering på offentlig plats sker idag främst i de centrala
delarna av Alingsås. Föreslagen taxa gör dock inte någon konkurrensmässig värdering i om
verksamheten bedrivs på offentlig plats i eller utanför centrum.
Avgift för evenemang är uppdelat i inträdesfritt respektive inträdesbelagt. Avgiften speglar
hur tillgänglig platsen är för allmänheten i stort och är därför högre om evenemanget kräver
inträde. Avgiftsstorleken beror på hur stor yta som nyttjas och hur länge, inte om platsen
ligger i eller utanför stadskärnan. Bedömning av platsens lämplighet för ett enskilt specifikt
ändamål görs i samband med kommunens yttrande över ansökan om tillstånd.
Övriga avgiftstyper är fortsatt uppdelat i och utanför stadskärnan, då de i flera fall bidrar till
en större störning i centrum. Avgifterna i stadskärnan är därmed något högre jämfört med
utanför.
Avgifter för avstängning av offentlig plats regleras enligt särskilda bestämmelser från 200604-01. Dessa avgifter uppdateras och införlivas i taxan för upplåtelse av offentlig plats.
För verksamheter i ideell sektor tas även fortsättningsvis ingen avgift ut likt dagens taxa.
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1. Bakgrund
1.1.

Uttagande av avgift vid upplåtelse av offentlig plats

Allmänheten, näringsidkare, föreningar m.m. har en möjlighet att använda offentlig plats för
tillfällig verksamhet som exempelvis uteservering, försäljning, affischtavlor, uppställning av
bodar och containrar samt byggnadsställningar för åtgärd på en fastighet. Offentlig plats är
allmän mark inom detaljplanelagt område såsom torg, parker, trottoarer, allmänna vägar och
gator. I de flesta fall ägs offentlig plats av kommunen.
För att få använda offentlig plats krävs tillstånd från polismyndigheten. Den som vill använda
platsen ansöker om tillstånd. Markägaren, dvs. kommunen, ska yttra sig i frågan och har
vetorätt. Kommunen bedömer om tillstånd ska medges eller inte, vilket polisen måste följa.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift, en sorts hyra, av tillståndshavaren för att denne
disponerar offentlig plats. Detta regleras i Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift
för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m (Avgiftslagen).
När kommunen tillstyrker ett tillståndsbeslut används den aktuella platsen tillfälligt till något
annat än vad den är avsedd för. Vissa upplåtselser såsom uteservering på trottoaren eller ett
evenemang i en park kan bidra till något positivt för både den som nyttjar platsen och för
allmänheten och dessutom bidra till en gemytlig atmosfär och ökad trivsel i staden i stort.
Andra upplåtelser kan innebära att allmänheten inte kan använda ett område som vanligt
under tiden platsen upplåts till en arrangör eller annan näringsidkare. Ett upplag, en
container eller en byggnadsställning kan exempelvis bidra till en störning i form av svårare
framkomlighet för bil- eller gångtrafik.

1.2.

Alingsås kommuns avgifter

I Alingsås kommun finns offentliga platser främst i Alingsås tätort och i Ingared. Taxa för
uttagande av avgift för offentlig plats (se bilaga 1) antogs av Kommunfullmäktige 2012-02-29
och trädde ikraft 2012-07-01. Taxan har därefter inte reviderats. Av taxan framgår att
avgifterna ska räknas om den 1 januari varje år enligt KPI för oktober föregående år, med juli
2012 som basmånad. Omräkning har dock inte skett med följd att avgifterna varit konstanta
sedan juli 2012.
Avgiftsbestämmelser för tillfälliga trafikanordningar vid upplåtelse av offentlig plats gäller från
och med 2006-04-01. Av bestämmelserna framgår att vid avstängning av en offentlig plats
ska en fast grundavgift samt en rörlig avgift per dag erläggas enligt följande tabell:
Avstängningar

Anordningar av större
omfattning

Anordningar av
mindre omfattning

Enstaka
vägmärken eller
andra anordningar

Grundavgift

1158 kr

721 kr

333 kr

Avgift per dag

68 kr

42 kr

42 kr

Tabell 1. Gällande avgifter vid avstängning
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Det finns ett behov av att uppdatera taxan för upplåtelse av offentlig plats genom att höja
vissa avgifter och att sänka andra. Samtidigt bör avgifterna för avstängning i samband med
upplåtelse ses över och inordnas under taxan. Avgifterna bör tydligare återspegla i vilken
omfattning den specifika markupplåtelsen skapar ett mervärde för allmänheten,
näringsidkare och kommunen eller om det bidrar till en störning och försvårar för allmänheten
att vistas på platsen, i det sistnämnda både i storlek och avseende den tid åtgärden tar i
anspråk.

1.3.

Tidigare förslag om reviderad taxa

Under år 2015 och 2016 har arbete pågått avseende ändring av taxan. Förslag om reviderad
taxa togs fram av dåvarande tekniska förvaltningen och godkändes av Tekniska nämnden
den 25 februari 2015.
Kommunledningskontoret fick i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott vid
sammanträde den 1 april 2015 att ta fram en analys över vilka konsekvenser den föreslagna
nya taxan skulle få för näringslivet och attraktionskraften för innerstaden. Av
kommunledningskontorets analys framgår att jämförelse gjordes med tre referensstäder
(Falkenberg, Lidköping och Borås) och att det var svårt att göra någon exakt jämförelse då
taxorna är olika konstruerade. Det konstaterades dock att Alingsås nivå ligger något högre
än referensstäderna. Kontakt togs även med föreningen Svenska Stadskärnor och
representanter för Svensk Handel i Alingsås. Det framgick att det finns en viss oro hos
företrädarna för lokala handeln att höjda avgifter skulle påverka verksamheterna och
stadskärnans utveckling negativt. Särskilt med hänsyn till konkurrensen från perifera
köpcentra vid Bolltorps handelsområde och Vimpeln, då stadskärnans verksamheter är
förhållandevis små och drivs av fåmansbolag med kärva ekonomiska ramar.
Kommunstyrelsen behandlade därefter ärendet vid sitt sammanträde den 17 augusti 2015
och beslutade att återremittera ärendet till Tekniska nämnden för omarbetning med inriktning
att taxorna ska medverka till att stärka innerstadens attraktionskraft.
Tekniska förvaltningen tog fram ett nytt förslag som antogs av Tekniska nämnden vid
sammanträde den 15 december 2015. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 12
december 2016 att återigen återremittera ärendet till Tekniska nämnden för att utreda frågan
ytterligare genom att:
1. redogöra för skillnaden mellan föreslagen taxa och nuvarande taxa.
2. redogöra för förslagets påverkan på nuvarande näringsidkare i stadskärnan.
3. redogöra för förslagets påverkan på verksamhet i ideell sektor.
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2. Utredning av reviderad taxa
2.1.

Utredningens innehåll

Utredningen har genomförts av enheten Trafik och Planering under
Samhällsbyggnadskontoret som handlägger ärenden om upplåtelse av offentlig plats.
Samarbete kring förslag till nya avgifter för avstängningar har skett med Gatuenheten som
utför arbeten vid trafikanordningar. Dialog och förankring av förslagen taxa har skett med
näringslivsenheten på kommunledningskontoret. Dialog har även förts om generella principer
kring föreslagen taxa med organisationen Fastighetsägarna och Alingsås handel.
Utredningen har utgångspunkt i gällande avgifter, de tidigare förslag som framarbetats under
år 2015 och 2016 samt de punkter som tagits upp av Kommunstyrelsen enligt den senaste
återremissen. Vid framtagandet av föreslagen taxa har hänsyn tagits till gällande lagstiftning,
konsekvenser för näringsidkare och allmänheten samt till verksamheter i ideell sektor.
Jämförelseexempel har tagits fram för olika kategorier och avgiftstyper för att tydligt visa
skillnader mellan gällande och föreslagen taxa.
Jämförelse har även gjorts med taxor för markupplåtelse i åtta andra kommuner i Västra
Götalandsregionen samt fyra kommuner utanför regionen i norr, söder och öster.
Jämförelsen har gjorts för att bedöma Alingsås kommuns avgiftsnivåer mot såväl mindre
som större kommuner i invånarantal och ytstorlek på huvudtätort. Det är dock viktigt att
poängtera att taxorna är oerhört olika konstruerade i de jämförande kommunerna och den
taxa som nu föreslås är avsedd att passa de specifika förhållanden som rör just Alingsås
kommun.

2.2.

Syftet med ny reviderad taxa

Syftet med aktuellt förslag är att erhålla en uppdaterad, rimlig och lättförståelig taxa för såväl
den som betalar avgiften som för handläggaren i ärendet. Avgifterna ska även vara skäliga
utifrån lydelsen i Avgiftslagen:
”Avgiften skall vara skälig med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel,
kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter.”
Avgifterna ska ta hänsyn till en markupplåtelses både positiva och negativa verkningar för
såväl nyttjaren som övriga allmänheten och kommunen i stort. Det är även önskvärt att
avgifterna bidrar till en bättre täckning av kommunens kostnader som följer av en
markupplåtelse. Här avses kostnader för handläggning och administration.

2.3.

Särskild utredning om torgtaxa och foodtrucks

Taxan för torghandel behandlas inte i denna utredning. En översyn av torgtaxan kan med
fördel göras i samband med en utredning av tillfällig matförsäljning från fordon sk. foodtrucks
i Alingsås. Stora torget och Lilla torget, som även berör torghandeln, är två av flera offentliga
platser som bör utredas för denna typ av försäljning.
I dagsläget har kommunen under en provperiod godkänt en foodtruck på offentlig plats i
väntan på ytterligare utredning. Fler näringsidkare har visat intresse för att bedriva sådan
verksamhet i stadskärnan. Behov finns således av att se över hur kommunen ska förhålla sig
till denna typ av försäljning. I en sådan utredning bör bl.a. val av lokalisering, rimliga avgifter,
konkurrensaspekter m.m. beaktas. Om foodtrucks ska tillåtas i kommunen bör nästa steg
innefatta framtagande av en strategi med tydliga riktlinjer som är hållbar för såväl näringslivet
som för allmänheten.
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3. Jämförelser och synpunkter
3.1. Jämförelse med andra kommuner
Jämförelse har gjorts med åtta närliggande kommuner i Västra Götalandsregionen;
Vänersborg, Lidköping, Varberg, Mariestad, Kungälv, Borås, Trollhättan och Göteborg.
Jämförelse har även gjorts med fyra kommuner utanför regionen med likvärdigt invånarantal;
Piteå, Enköping, Västervik och Ängelholm. Jämförelse har således skett med kommuner i
olika delar av landet och med varierande storlek på huvudtätort och i antal invånare för att få
en så god bild som möjligt av alternativa taxor.
Det kan konstateras att det skiljer sig kraftigt hur kommunerna valt att dela upp och vad som
ingår i respektive kategori samt om en avgifterna anges per m², per dag, vecka, månad eller
år. Det skiljer sig även om kommunerna har valt att dela upp avgifter utifrån hög- och
lågsäsong, inom eller utanför centrum samt om minimiavgifter ska tas ut för handläggning.
Det är därmed komplext att göra en fullständig jämförelse med Alingsås kommuns taxa.
Generellt sett är det dock inga större skillnader i avgiftsnivåer jämfört med övriga kommuner.
Alingsås kommuns föreslagna taxa är inte nämnvärt högre eller lägre, utan det rör sig främst
om hur avgifterna fördelats mellan de olika kategorierna. Exempelvis är avgifter för
Försäljning är i de flesta fall något lägre i Alingsås, särskilt under högsäsong. Vad gäller
Evenemang är avgiften generellt sett något lägre i Alingsås, främst när det gäller inträdesfria
evenemang. Det beror dock på hur stor yta arrangören använder om det blir dyrare eller
billigare jämfört med andra kommuner. Avgifter för Övriga ändamål har en större variation.
Fler avgifter under kategorin är något högre i Alingsås. Avgifter för avstängningar skiljer stort
mellan jämförande kommuner, både avseende kostnadsnivå och valet att ta ut en avgift eller
inte. Vi bedömer att den föreslagna taxan ligger på en rimlig nivå i jämförelse med övriga
kommuner, sett utifrån Alingsås kommuns specifika förutsättningar.

3.2. Synpunkter från Fastighetsägarna och Alingsås handel
Dialog har förts om generella principer kring förslagen taxa med representanter från
organisationerna Fastighetsägarna och Alingsås handel. Synpunkter som framfördes var att
man ser positivt på att taxan tar hänsyn till de gynnsamma aspekter som vissa upplåtelser
bidrar med för stadens trivsel, främst vad gäller uteserveringar och försäljning utanför butik
samt att uppdelning av avgifter sker i hög- respektive lågsäsong. I övrigt inga ytterligare
synpunkter på avgifterna eller taxans uppdelning i sig.
Synpunkter framfördes rörande helhetsgreppet kring förenklade och förbättrade processer
vid tillståndshanteringen i sig. Det är viktigt med en objektiv bedömning av
tillståndsansökningar och hur avgifter sätts samt att det är tydligt vad som gäller för samtliga
näringsidkare. En uppfattning är att exempelvis vissa butiksägare fått godkänt att använda
en ytstorlek utanför verksamheten utan avgift, medan andra blivit nekade tillstånd, fått
godkänt att nyttja en annan ytstorlek och/eller fått betala. Det är dock viktigt att poängtera att
olika platser/gator/trottoarer har olika förutsättningar och man behöver bedöma dem från fall
till fall (kommunens anmärkning).
Det framfördes även önskemål om att se över möjligheten att samordna flera näringsidkares
tillstånd för ett särskilt område, till exempel Kungsgatan, under en längre tidsperiod för att
förenkla för både nyttjarna och kommunens handläggning. Det vore även positivt om
kommunens planerade gatuarbeten i det specifika området kunde synkroniseras med
näringsidkarnas behov av att nyttja offentlig plats, till exempel vid renovering av husfasader.
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4. Förslag till reviderad taxa
4.1. Föreslagna förändringar
Gällande taxa från 2012 framgår av bilaga 1. Förslag till ny taxa framgår av bilaga 2.
Med stadskärnan menas den del av Alingsås tätort som omfattas av zonparkeringsförbudet
dvs. inom Västra Ringgatans östra sida, Norra Ringgatans norra sida (inklusive allén),
Stationsgatan, Stationsplan och Vänersborgsvägens västra sida. Karta enligt bilaga 3.
Generellt sett föreslås avgifterna för kategori A Försäljning bli lägre jämfört med gällande
taxa, medan övervägande antal avgifter under C Övriga ändamål blir högre. Avgifter för
kategori B Övriga kommersiella ändamål höjs avseende affischtavlor och tillfällig affischering
medan avgiften för evenemang varierar beroende på om det krävs inträde eller inte samt hur
lång tid och ytstorlek som tas i anspråk. Avgifter för kategori D Avstängningar blir högre för
totalavstängningar av gata medan övriga avstängningar varierar beroende på hur lång
avstängningstiden är.
Förändringarna förklaras för varje separat avgiftstyp nedan.

4.2. A Försäljning
Avgifterna under denna kategori avser försäljning utanför butik, tillfällig försäljning och
uteservering. Dessa kategorier utgör för de flesta ett trevligt inslag i stadsmiljön, bidrar till en
levande stadskärna och till kommunens attraktivitet i stort för såväl kommunbefolkningen
som för besökare utifrån och näringsidkare. Avgifterna föreslås därför i de flesta fall bli något
lägre jämfört med gällande taxa, dock beroende på hur stor yta och tid det rör sig om.

Ingen uppdelning inom stadskärnan och utanför
Kategori A Försäljning har i gällande taxa delats upp i avgifter inom och utanför stadskärnan.
Vi bedömer att försäljning idag främst berör stadskärnan, då det är ytterst få näringsidkare i
övriga delar av kommunen som har uteservering eller annan försäljning på specifikt offentlig
plats. Denna typ av avgift bör dock enligt vår bedömning inte göra en konkurrensmässig
värdering i om en näringsidkare exempelvis önskar bedriva verksamhet med uteservering på
Kungsgatan i stadskärnan eller på offentlig mark i Stadsskogen. Andra faktorer såsom
lokaliseringen i sig kan ha påverkan på verksamhetens konkurrensmöjligheter. Därmed bör
taxan förenklas så att avgifterna är desamma oavsett vilket område i staden det gäller.

Högsäsong och lågsäsong
Kategori A Försäljning har delats in i avgifter under högsäsong respektive lågsäsong. Med
högsäsong avses 1 april – 31 oktober och lågsäsong 1 november – 31 mars. Högsäsong
innefattar därmed de månader som det bedöms finnas störst intresse för såväl försäljning av
varor utanför butik som uteserveringar. Det har bland annat visats intresse från näringsidkare
att kunna ha uteservering och försäljning under evenemanget Lights in Alingsås och därför
ingår även september och oktober utöver vår- och sommarmånaderna i begreppet
högsäsong. Kostnaden blir för de flesta lägre under högsäsong än lågsäsong, om
näringsidkaren nyttjar hela den aktuella säsongen.
Exempel på olika typer av försäljning framgår av följande tabell. Bär - och korvförsäljning är
vanligt förekommande försäljningstyper som i föreslagen taxa faller under A2 Tillfällig
försäljning. Dessa försäljningstyper har dock tidigare tolkats som A2 Försäljning max 4 m² i
gällande taxa. I tabellen framgår därför även vad kostnaden för dessa typer av försäljning
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faktiskt är idag (A2). Exempel visas för en försäljning som sker 2 gånger i veckan respektive
6 gånger i veckan (söndag undantaget). Kostnaden för tillfällig försäljning blir således högre
eller lägre jämfört med A2 idag beroende på hur ofta försäljningen sker.
A Försäljning

Försäljning, utanför
butik, 4 m²
(högsäsong
7 månader)

Gällande taxa

Förslag ny taxa

Skillnad kostnad

Skillnad per dag

4 900 kr
(A2)

1 200 kr
(A1)

3 700 kr (-)

17, 62 kr (-)

300 kr (-)

37,50 kr (-)

----------------------1 600 kr (-)

----------------------200 kr (-)

500 kr (+)

20,83 kr (+)

----------------------4 800 kr (-)

----------------------200 kr (-)

450 kr (-)

2,14 kr (-)

Tillfällig försäljning
(2 ggr/vecka under
1 månad)

700 kr
(A2)
-------------------2 000 kr
(A4)

Tillfällig försäljning
(6 ggr/vecka under
1 månad)

700 kr
(A2)
------------------6 000 kr
(A4)

Uteservering, 30 m²
(högsäsong
7 månader)

400 kr
(A2)

1 200 kr
(A2)

9 450 kr
(A3)

9 000 kr
(A3)

Tabell 2. Försäljning. (-) innebär en lägre kostnad jämfört med idag och (+) en högre kostnad.
Kategori i gällande taxa och föreslagen taxa anges inom parentes.

A1. Försäljning
A1 avser försäljning och varuexponering som näringsidkaren har utanför sin butik eller
verksamhet. Avgiften är angiven per m² för att ge en mer rättvis och rimlig kostnad beroende
på hur stor plats som tas i anspråk. Ju större yta som används, ju högre summa betalar
näringsidkaren. Det är en lägre veckokostnad under högsäsong.

A2. Tillfällig försäljning
A2 avser tillfällig försäljning av varor som exempelvis korv-, bär- och fruktförsäljning. Avgiften
sänks jämfört med A4 Tillfällig försäljning i gällande taxa. Maxyta utökas från 4 m² till 5 m².
Avgiften anges i kr per dag.

A3. Uteservering
Avgiften är densamma som A1 och är angiven per m² för att ge en mer rättvis och rimlig
kostnad beroende på hur stor plats som tas i anspråk. Det är en lägre veckokostnad under
högsäsong.

4.3. B Övriga kommersiella ändamål
Avgifterna avser evenemang, affischtavlor och tillfällig affischering vid kampanj/evenemang.
Vid framtagandet av föreslagna avgiftsnivåer har beaktats att särskilt evenemang är en viktig
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faktor för att lyfta stadskärnans attraktivitet, öka trivseln samt bidra positivt till Alingsås
varumärke och turistutveckling. Det finns dock ett behov av att ändra avgifterna för denna
kategori så att nivåerna är mer rimliga jämfört med idag. Föreslagen taxa innebär därför att
avgiften blir lägre för vissa evenemang och högre för andra, beroende på hur stor yta som
används och om evenemanget är inträdesbelagt eller inte.
Avgifter för affischtavlor och tillfällig affischering höjs jämfört med gällande taxa.

Ingen uppdelning inom stadskärnan och utanför
Kategori B har i gällande taxa delats upp i avgifter inom och utanför stadskärnan. Vi bedömer
att det inte finns något behov av en sådan uppdelning, utan man bör istället förenkla
avgiftsnivåerna. Det kan röra sig om allmänna platser som ligger såväl utanför som inne i
stadskärnan. Exempel är Stora Torget, Lilla Torget, Åmanska parken, Savannen, allén längs
Norra Strömgatan, Plantaget och Nolhaga park. Bedömning av platsens lämplighet för ett
enskilt specifikt evenemang görs i samband med yttrande över ansökan om tillstånd.

B1 och B2. Evenemang - inträdesfritt eller inträdesbelagt
I kategorin ingår olika typer av evenemang. Några exempel på evenemang som hållits de
senaste åren är stadsfestival (Potatisfestivalen), loppmarknad (Alléloppisen), andra
marknader och tillställningar (Barnkalaset), marknadsföring av produkt/företag samt
konserter och musikframträdanden (Sommaronsdagar, Diggiloo).
Avgiften för evenemang har delats upp utifrån om platsen nås endast av betalande besökare
eller om det är öppet för allmänheten i stort. Ett evenemang som är av mer kommersiell art
med inträde och som stänger av platsen för övrig allmänhet, är mer begränsande än där
platsen är öppen och tillgänglig för alla. Avgiften för ett inträdesbelagt evenemang är därför
högre än om evenemanget är inträdesfritt. Arrangemang vars huvudsyfte är att marknadsföra
produkter eller företag faller under kategori B2 Evenemang inträdesbelagt.
Avgifterna är angivna per m² och dag för att ge en mer rättvis och rimlig kostnad beroende
på hur stor yta och tid som tas i anspråk. Ju större yta som används, ju högre summa betalar
arrangören. Kostnaden blir således lägre för ytmässigt små evenemang jämfört med
gällande taxa. Kostnaden för ytmässigt stora evenemang blir högre jämfört med gällande
taxa.
Vid större evenemang där ytstorlek är svår att definiera, får avgiften bedömas från fall till fall i
ett särskilt avtal. Ett exempel är en stadsfestival såsom Potatisfestivalen där flera platser i
staden nyttjas. Utgångspunkten är dock att bedömning görs med taxan som grund.
Avgifterna avser antalet dagar då evenemanget hålls. Tid för upp- och nedmontering på
platsen beläggs med avgift C6 Annat användande av offentlig plats i föreslagen taxa.
Exempel: Ett musikframträdande med inträde ska ske på fredag. Arrangören behöver nyttja
platsen redan på torsdag för att iordningställa scenen m.m. På lördag morgon monteras
scenen ner och platsen återställs. Arrangören betalar enligt föreslagen taxa avgift B2 för
fredagen och avgift C6 för torsdag och lördag.
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Skillnad i kostnad mellan gällande och föreslagen taxa utifrån specifika ytstorlekar (platser)
framgår av följande tabell. I de framtagna exemplen nyttjas hela platsens yta. I praktiken kan
behovet endast vara att nyttja del av en plats, vilket påverkar kostnaden. Ju större yta som
används, ju högre blir kostnaden för arrangören.
B Evenemang
1 dag

Stora torget
2100 m²

Gällande
taxa
B1

Förslag
Skillnad
Inträdesfritt kostnad
(1 kr/m²) B1

Förslag
Inträde
(2 kr/m²) B2

Skillnad
kostnad

3 500 kr

2 100 kr

1400 kr (-)

4 200 kr

700 kr (+)

Åmanska
parken
3800 m²

3 500 kr

3 800 kr

300 kr (+)

7 600 kr

4 100 kr (+)

Lilla torget
röda ytan
300 m²

3 500 kr

300 kr

3200 kr (-)

600 kr

2 900 kr (-)

2 000 kr

4 000 kr

2 000 kr (+)

8 000 kr

6 000 kr (+)

2 000 kr

1 600 kr

400 kr (-)

3 200 kr

1 200 kr (+)

2 000 kr

1 500 kr

500 kr (-)

3 000 kr

1 000 kr (+)

2 000 kr

5 400 kr

3 400 kr (+)

10 800 kr

8 800 kr (+)

Nolhaga park
söder om
lekplats
4000 m²
Nolhaga park
vid
boulebanan
1600 m²
Plantaget
mitten
1500 m²
Savannen
norra delen vid
parkering
5400 m²

Tabell 3. Evenemang på angiven plats. (-) innebär en lägre kostnad jämfört med idag och (+) en
högre kostnad. Kategori i gällande taxa och föreslagen taxa anges som B1 och B2.

B3 och B4. Affischtavlor och Tillfällig affischering vid kampanj/evenemang
Avgift för affischtavlor har höjts från 3500 kr till 5 500 kr per år och styck. Avgift för tillfällig
affischering har höjts från 700 kr till 1 200 kr per vecka.
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Avgiftstyp Informationsstånd har tagits bort
Avgift för informationsstånd har tagits bort i den föreslagna taxan. Vi bedömer att denna
kategori kan avgiftsbeläggas via övriga avgiftstyper.

4.4. C Övriga ändamål
Avgifterna avser byggnadsställning, upplag och bodar, container, skylift, rullställning, byggeller hänvisningsskyltar och annat användande av offentlig plats. Samtliga ändamål i denna
kategori bidrar i flertalet fall till en tillfällig störning på den offentliga platsen. Bland annat kan
det innebära att trottoarer och gator blockeras eller i vart fall försämras framkomligheten för
gående, cyklister och/eller förare av motorfordon. Dessutom kan det upplevas som att
platsen påverkas negativt utseendemässigt och blir mindre trevlig att vistas på under
upplåtelsetiden. Vår bedömning är att avgiftsnivåerna i gällande taxa för dessa ändamål
ligger i underkant i förhållande till den störning som de orsakar. Avgifterna har därför höjts i
föreslagen taxa, förutom för byggnadsställning (C1, gångpassage) samt bygg- och
hänvisningsskyltar (C4) utanför stadskärnan.

Fortsatt uppdelning inom stadskärnan och utanför
Kategori C är uppdelad i avgifter inom stadskärnan och utanför likt gällande taxa. När det
gäller dessa typer av ändamål bör det vara en skillnad mellan att nyttja offentlig plats i
centrum jämfört med ett mer perifert område. Allmänheten påverkas ofta negativt i högre
grad i de centrala delarna jämfört med ytterområden, exempelvis vad gäller trafikens
framkomlighet.

C1 och C2 Byggnadsställningar – inkräktar på gångpassage eller inte
Avgiften för byggnadsställningar har angivits utifrån gångtrafikantens möjlighet att passera
under ställningen på trottoaren eller inte. Entreprenörer som använder sig av
byggnadsställningar som inte inkräktar på möjligheten till passage på trottoar bör premieras,
då störningen blir lägre för allmänheten. Avgift C1 i förslaget är därför lägre jämfört med
övriga byggnadsställningar C2. I C2 ingår även avgift för upplag och bodar som även de i
större utsträckning bidrar till en störning.

Möjlighet att korta ner upplåtelsetiden och minska kostnaderna
Avgifterna för byggnadsställningar, upplag och bodar har även angetts per vecka i föreslagen
taxa istället för per månad. Förvaltningen bedömer att tiden för att upplåta mark för dessa
typer av ändamål under senare år i flera fall varit längre än nyttjarens egentliga behov för att
utföra sitt arbete. Störningen för allmänheten har därmed även blivit tidsmässigt onödigt lång.
Avsikten med att ange kostnad per vecka är att avgifterna i möjligaste mån utgör incitament
för nyttjaren att öka effektiviteten och därmed korta ner upplåtelsetiden. Vid en jämförelse
med nu gällande taxa innebär föreslagna avgifter att kostnaderna för nyttjaren ökar om
tidsbehovet är densamma. Om de nya avgifterna bidrar till att korta ner upplåtelsetid, kan vi
anta att det i förlängningen innebär att kostnaderna för nyttjaren inte ökar så mycket jämfört
med dagens avgifter.
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Exempel på skillnad i kostnad för en byggnadsställning med eller utan fri gångpassage i
stadskärnan och utanför, framgår av följande två tabeller:
C Byggnadsställning
Stadskärnan

Gällande taxa

Förslag ny taxa

Skillnad kostnad

Skillnad per dag

Fri gångpassage
60 m² (3 mån)

2 520 kr
(C1)

2 880 kr
(C1)

360 kr (+)

4,29 kr (+)

Övrig 60 m² (3 mån)

2 520 kr
(C1)

5 760 kr
(C2)

3 240 kr (+)

38,57 kr (+)

Tabell 4. Byggnadsställning i stadskärnan. (-) innebär en lägre kostnad jämfört med idag och (+) en
högre kostnad. Kategori i gällande taxa och föreslagen taxa anges inom parentes.

C Byggnadsställning
Utanför stadskärnan

Gällande taxa

Förslag ny taxa

Skillnad kostnad

Skillnad per dag

Fri gångpassage
60 m² (3 mån)

2 520 kr
(C1)

2 160 kr
(C1)

360 kr (-)

4,29 kr (-)

Övrig 60 m² (3 mån)

2 520 kr
(C1)

3 600 kr
(C2)

1 080 kr (+)

18,86 kr (+)

Tabell 5. Byggnadsställning utanför stadskärnan. (-) innebär en lägre kostnad jämfört med idag och
(+) en högre kostnad. Kategori i gällande taxa och föreslagen taxa anges inom parentes.

C3. Container, skylift, rullställning m.m.
Avgiften har höjts med 200 kr per vecka utanför stadskärnan och med 500 kr per vecka inom
stadskärnan.

C4. Bygg- eller hänvisningsskyltar
Avgiften har sänkts med 100 kr per månad utanför stadskärnan och höjts med 100 kr per
vecka inom stadskärnan.

C5. Annat användande av offentlig plats
Avgiften höjs från 700 till 800 kr per tillfälle, oavsett om det är inom eller utanför stadskärnan.
Ett exempel på annat användande som ges tillstånd för i dagsläget är tidningsställ
(gratistidningen Metro). Användning av plats för upp- och nedmontering vid evenemang kan
även falla inom denna kategori.
4.5. D Avstängningar
Avgifter för avstängningar regleras i dagsläget via särskilda bestämmelser från 2006-04-01,
se sida 3. I förslaget har dessa avgifter lagts till i taxan för att samla samtliga avgifter som
berör offentlig plats. Avgifterna har förenklats i föreslagen taxa.
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Avstängningar innebär en störning för allmänheten och framkomligheten för trafiken. I
föreslagen taxa sker en uppdelning i totalavstängning av gata med omledning av trafik som
följd samt övrig avstängning. Vid upplåtelser för försäljning, övriga kommersiella ändamål
och övriga ändamål betalar nyttjaren för ytan enligt kategori A, B eller C. Endast vid
totalavstängning av gata kan tilläggsavgift D1 tillkomma för dessa.
Vid tillfällen då avstängning behöver ske under lång tidsperiod, får särskilt avtal ingås med
entreprenören med taxan som grund.
Avgifter för avstängning betalas i efterskott, det vill säga efter att arbetet är klart och
avstängningsmaterial tagits bort från platsen. Avgifter kan tillkomma för kommunens material
och arbetstid i samband med avstängningar enligt en separat prislista.
Det är entreprenörens ansvar att kontakta blåljusmyndigheter, kollektivtrafik och
avfallshantering vid avstängning.
D1. Totalavstängning av gata, omledning av trafik
Totalavstängning innebär att gatan inte kan trafikeras under pågående arbete. Trafiken
behöver därmed ledas om, vilket kan innebära en stor störning på såväl den aktuella platsen
som omkringliggande områden där trafiken tillfälligt kan öka med trängsel som följd.
Avgiften delas upp utifrån om avstängningen har en större eller mindre trafikpåverkan.
Bedömning görs från fall till fall. Det gäller oavsett om det avser en gata i de centrala delarna
av staden eller utanför. Avgiften sätts till kronor per dag för att i möjligaste mån fungera som
ett incitament till att effektivisera arbetet och korta ner avstängningstiden.
D2. Övrig avstängning
Övrig avstängning avser tillfällen där framkomlighet är möjlig och polistillstånd inte krävs för
markupplåtelse, exempelvis grävning, schaktning, filminspelningar och provtagning vid
geologiska undersökningar.
Särskilt tillstånd krävs vid grävning och schaktning i kommunens mark, vilket handläggs och
beslutas av kommunen. Utfärdandet av ett grävtillstånd är i dagsläget avgiftsfritt. En
grundavgift för avstängningen tas ut för att täcka del av administrationskostnaderna.
Avgiften delas upp utifrån om avstängningen har en större eller mindre trafikpåverkan.
Bedömning görs från fall till fall. Det gäller oavsett om det avser en gata i de centrala delarna
av staden eller utanför. Avgiften sätts till kronor per dag för att i möjligaste mån fungera som
ett incitament till att effektivisera arbetet och korta ner avstängningstiden.

4.6. Verksamheter i ideell sektor
Av gällande taxa framgår att det inte tas ut någon avgift för politiska organisationer, ideella
föreningar, skolklasser och välgörenhetsorganisationer som har godkänts som 90kontoinnehavare. Samma lydelse kvarstår i föreslagen taxa.

13
Sida 23 av 212

4.7. Allmänna bestämmelser för avgifter
Utöver de förändringar som föreslås ovan, görs förtydliganden av allmänna bestämmelser
enligt följande:
















Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av ändamål upplåtelsen avser. Taxan är
uppdelad i fyra olika kategorier: A. försäljning, B. övriga kommersiella ändamål, C.
övriga ändamål och D. avstängningar. Avgifterna för kategori A är uppdelat i
lågsäsong (1 november – 31 mars) och högsäsong (1 april - 31 oktober). Avgifterna
för kategori C är uppdelat inom stadskärnan och utanför stadskärnan. Med
stadskärnan menad den del av Alingsås tätort som omfattas av
zonparkeringsförbudet, se bifogad karta. Kategori D är uppdelat i om avstängningen
har en liten eller stor påverkan på trafiken.
Avgifterna avser påbörjad dag, vecka eller månad.
Ansökan om tillstånd beviljas inte om avgifter för tidigare upplåtelse eller andra
kostnader till kommunen inte är betalda.
Avgifter för kategori A, B och C ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas oavsett om
platsen har börjat användas eller inte. Avgift för kategori D betalas i efterskott.
Avgifterna är momsbefriade enligt nuvarande lagstiftning. Om reglerna om moms
ändras ska avgifterna justeras.
Minimiavgifter eller grundavgift innefattar administrativa kostnader såsom
handläggning av ärendet.
För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och
välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90-kontoinnehavare tas ingen avgift
ut.
Användaren av platsen är skyldig att återställa marken i det skick den hade före
upplåtelsen. Om det uppstår skador vid användandet kan kostnader tillkomma för
återställande.
Om anläggningen kräver bygglov kan andra avgifter och/eller avtal tillkomma och då
komplettera eller ersätta avgifterna i denna taxa.
Om större yta används än vad som medgivits i tillståndet eller om ytan har använts
under tider då tillstånd saknas, ska anläggningen omgående tas bort eller tredubbel
avgift tas ut. Kommunen ska uppmärksamma användaren att tillstånd krävs eller har
överskridits.
Om tillstånd söks i efterhand tas 3 gånger avgift ut för den tid som tillståndet saknats.
Vid vissa platsupplåtelser kan flera avgifter i taxan tillämpas.
Endast i undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.
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Bilaga 1. Gällande taxa

TAXA FÖR UTTAGANDE AV AVGIFT FÖR OFFENTLIG PLATS I ALINGSÅS KOMMUN
Gäller mellan 2012-07-01 till 2012-12-31
A
A1
A2
A3
A4

Försäljning
Försäljning större än 4 m²
Försäljning max 4 m²
Uteservering
Tillfällig försäljning max 4 m²

Avgift
2000 kr/mån
700 kr/mån
45 kr/m2*mån
250 kr/dag

Avgift inom Alingsås stadskärna Minimiavgift
3500 kr/mån
700 kr
1100 kr

B
B1
B2
B3
B4
B5

Övriga kommersiella ändamål
Evenemang inom avstängt område
Evenemang inom icke-avstängt område*
Affischtavlor
Tillfällig affischering vid kampanj**
Informationsstånd (max 10 m²)

2000
250
3500
700
250

3500 kr/dag
400 kr/vecka

C
C1
C2
C3
C4

Övriga ändamål
Upplag, bodar, byggnadsställningar
Container, skylift, rullställning mm
Bygg- eller hänvisningsskyltar
Annat användande av offentlig plats

14
300
700
700

kr/dag
kr/vecka
kr/år och styck
kr/vecka
kr/dag
kr/m2*mån
kr/vecka
kr/mån
kr/tillfälle

*Gäller per använd plats
**Affischering på allmän mark med kommunalt huvudmannaskap får bara ske på särskilt anvisade platser
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700 kr
700 kr

700 kr
450 kr

- Avgiften räknas om vid den 1 januari varje år enligt KPI för oktober föregående år. Basmånad är juli 2012.
- I undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.
- För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90kontoinnehavare tas ingen avgift ut.
- Kostnader som tillkommer för exempelvis trafikanordningar ingår inte i avgiften.
- Om kostnader uppkommer för återställande av skador som orsakats vid användandet av kommunens mark tillkommer detta
utöver avgiften.
- Ansökan beviljas inte om avgift för tidigare år inte är betald.
- Om större yta än vad som medgivits används eller ytan används under tider då tillstånd saknas ska anläggningen flyttas eller
tredubbel avgift tas ut för överskridandet. Kommunen måste dock göra användaren uppmärksam på att tillstånd krävs eller har
överskridits.
- Om tillstånd söks i efterhand tas tredubbel avgift ut för den tid tillstånd saknats.
- Med stadskärnan menas den del av tätorten som omfattas av ”Fördjupning av översiktsplanen för stadskärnan” antagen av
kommunfullmäktige 2001-03-28.
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Bilaga 2. Förslag reviderad taxa

TAXA FÖR UTTAGANDE AV AVGIFT FÖR OFFENTLIG PLATS I ALINGSÅS KOMMUN
Gäller 2019Avgift lågsäsong*

Avgift högsäsong*

A
A1
A2
A3

Försäljning
Försäljning
Tillfällig försäljning (max 5 m²)
Uteservering

B
B1
B2
B3
B4

Övriga kommersiella ändamål
Evenemang inträdesfritt
Evenemang inträdesbelagt**
Affischtavlor fasta
Tillfällig affischering vid
kampanj/evenemang***

Övriga ändamål
Byggnadsställning****
Byggnadsställning övrig, upplag, bodar
Container, skylift, rullställning m.m.
Bygg- eller hänvisningsskyltar
Annat användande av offentlig plats

Avgift utanför
stadskärnan
3 kr/m² och vecka
5 kr/m² och vecka
500 kr/ vecka
600 kr/ månad
800 kr/tillfälle

Avgift inom stadskärnan

C
C1
C2
C3
C4
C5

D

Avstängningar

Avgift vid mindre
trafikpåverkan

Avgift vid större
trafikpåverkan

D1
D2

Totalavstängning av gata, omledning av trafik
Övrig avstängning*****

25 kr/m² och vecka
50 kr/dag
25 kr/m² och vecka

300 kr/m² och säsong
50 kr/ dag
300 kr/m² och säsong

Avgift

Minimiavgift
500 kr
500 kr

1 kr/m² och dag
2 kr/m² och dag
5 500 kr/år och styck
1 200 kr/vecka

2 000 kr/dag
100 kr/ dag
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4
8
800
800
800

kr/m² och vecka
kr/m² och vecka
kr/vecka
kr/månad
kr/tillfälle

5 000 kr/dag
200 kr/dag

Minimiavgift
500 kr
500 kr

Grundavgift
600 kr

* Högsäsong avser 1 April -31 Oktober och lågsäsong 1 november -31 mars.
** Inom avgränsat område som endast nås av betalande besökare, avstängt för övrig allmänhet. Avser även arrangemang vars huvudsyfte är
marknadsföring av produkt/företag
*** Affischering på allmän mark med kommunalt huvudmannaskap får bara ske på särskilt anvisade platser.
****Byggnadställning som inte inkräktar på möjlig gångpassage på trottoar.
*****Avser avstängning vid tillfällen då polistillstånd inte krävs.

-

-

Med stadskärnan menas den del av Alingsås tätort som omfattas av zonparkeringsförbudet.
Avgifterna avser påbörjad dag, vecka eller månad.
Ansökan om tillstånd medges inte om avgifter för tidigare upplåtelse eller andra kostnader till kommunen inte är betalda.
Avgift enligt särskilt avtal vid stadsfestival eller liknande större evenemang där ytstorlek är svårdefinierad. Avgift för avstängning enligt
särskilt avtal vid längre tidsperioder Bedöms med taxan som grund.
Avgifter för kategori A, B och C ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas oavsett om platsen har börjat användas eller inte efter att
tillstånd getts. Avgift för kategori D betalas i efterskott.
Avgifter kan tillkomma för kommunens material och arbetstid i samband med avstängningar enligt separat prislista.
Avgifterna är momsbefriade enligt nuvarande lagstiftning. Om reglerna om moms ändras ska avgifterna justeras.
Minimiavgifter eller grundavgift innefattar administrativa kostnader såsom handläggning av ärendet.
För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90-kontoinnehavare tas
ingen avgift ut.
Användaren av platsen är skyldig att återställa marken i det skick den hade före upplåtelsen. Om det uppstår skador vid användandet
kan kostnader tillkomma för återställande.
Om anläggningen kräver bygglov kan andra avgifter och/eller avtal tillkomma och då komplettera eller ersätta avgifterna i denna taxa.
Om större yta används än vad som medgivits i tillståndet eller om ytan har använts under tider då tillstånd saknas, ska anläggningen
omedelbart tas bort eller tredubbel avgift tas ut. Kommunen ska uppmärksamma användaren att tillstånd krävs eller har överskridits.
Om tillstånd söks i efterhand tas 3 gånger avgift ut för den tid som tillståndet saknats.
Vid vissa platsupplåtelser kan flera avgifter i taxan tillämpas.
Endast i undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.

-

Det är entreprenörens ansvar att kontakta blåljusmyndigheter, kollektivtrafik och avfallshantering vid avstängning.
En översyn av antagen taxa ska göras vart 3:e år för eventuella ändringar och tillägg.

-
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Bilaga 3. Alingsås stadskärna

Stadskärnan avser markerat område inom:
Västra Ringgatans östra sida, Norra Ringgatans
norra sida (inkl. allén), Stationsgatan,
Stationsplan och Vänersborgsvägens västra
sida.
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Taxa för upplåtelse av
offentlig plats
i Alingsås kommun
Antagen av kommunfullmäktige
20XX-XX-XX

Sida 30 av 212

1. Inledning
Polistillstånd krävs för att använda offentlig plats
Offentlig plats är allmän mark inom detaljplanelagt område och avser bland annat vägar,
gator, gångbanor, cykelvägar, torg och parker. I de flesta fall ägs offentlig plats av
kommunen. Allmänheten, näringsidkare, föreningar m.m. har en möjlighet att få använda
offentlig plats till andra ändamål än vad platsen är avsedd för. Offentlig plats kan upplåtas för
till exempel en uteservering, försäljning utanför butik, tillfällig bärförsäljning, evenemang som
exempelvis festivaler, musikframträdanden eller marknader, en byggnadsställning vid arbete
på en husfasad, manskapsbodar eller upplag under ett grävarbete.
För att få använda offentlig plats till andra ändamål krävs tillstånd från polismyndigheten
enligt Ordningslagen (1993:1617). Polistillstånd krävs inte om offentlig plats används endast
tillfälligt, i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Enligt samma
lag ska markägaren, det vill säga kommunen, yttra sig över ansökan om tillstånd och har
vetorätt. Om kommunen säger nej kan inte polisen utfärda tillståndet. Kommunen prövar
ärendet med hänsyn till bland annat skötsel, markanvändning, stadsbild, miljö, trafik och
tillgänglighet. Om kommunen säger ja till ett tillstånd, kan kommunen även ange vissa villkor
som ska följas.
Utöver de nämnda lagarna ska också vid varje tillfälle Allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Alingsås kommun följas. Dessa finns att läsa på vår hemsida. I vissa fall krävs även
särskilda tillstånd, beslut och/eller yttranden från andra förvaltningar eller myndigheter. Det
kan till exempel gälla tillstånd vid grävning/schaktning, bygglov eller regler som rör livsmedel,
hälsa och miljö.
Avgifter för att använda offentlig plats
Kommunen har även rätt att ta ut en avgift, en sorts hyra, av tillståndshavaren för att denne
använder den offentliga platsen. Detta regleras i Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut
avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats m.m. (Avgiftslagen). Enligt denna lag gäller
följande:
”Avgiften skall vara skälig med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen,
nyttjarens fördel, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och
övriga omständigheter.”
Avgifterna är fastställda i en taxa som antagits av kommunfullmäktige. En översyn av taxan
ska enligt kommunfullmäktiges beslut göras vart 3:e år för eventuella ändringar och tillägg.
Trafikanordningsplan krävs om trafiken påverkas
Vid arbeten eller upplåtelser av offentlig plats som påverkar trafiken på något sätt, ska
användaren av platsen ta fram en trafikanordningsplan (TA-plan). Med trafik menas gående,
cyklister, kollektivtrafik och övrig fordonstrafik. En TA-plan ska innehålla en tydlig beskrivning
av arbetsplatsen, vilka avstängningar/trafikanordningar som behöver göras och hur
trafikanterna kommer påverkas. Det ska framgå hur stor avstängningen är och storlek på
kvarvarande yta av gatan, gång- eller cykelbanan. TA-planen ska skickas in till kommunen
för granskning innan arbeten får påbörjas. Blankett för TA-plan och mer information finns på
vår hemsida.
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2. Allmänna bestämmelser
Följande bestämmelser gäller för avgifter i taxan:



















Hur stor avgiften blir beror på vilken typ av ändamål upplåtelsen avser. Taxan är
uppdelad i fyra olika kategorier: A. försäljning, B. övriga kommersiella ändamål, C.
övriga ändamål och D. avstängningar. Avgifterna för kategori A är uppdelat i
lågsäsong (1 november – 31 mars) och högsäsong (1 april - 31 oktober). Avgifterna
för kategori C är uppdelat inom stadskärnan och utanför stadskärnan. Med
stadskärnan menas den del av Alingsås tätort som omfattas av
zonparkeringsförbudet, se bifogad karta. Kategori D är uppdelat i om avstängningen
har en mindre eller större påverkan på trafiken.
Avgifterna avser påbörjad dag, vecka eller månad.
Ansökan om tillstånd medges inte om avgifter för tidigare upplåtelse eller andra
kostnader till kommunen inte är betalda.
Avgifter för kategori A, B och C ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas oavsett om
platsen har börjat användas eller inte efter att tillstånd getts. Avgift för kategori D
betalas i efterskott.
Avgifterna är momsbefriade enligt nuvarande lagstiftning. Om reglerna om moms
ändras ska avgifterna justeras.
Minimiavgifter eller grundavgift innefattar administrativa kostnader såsom
handläggning av ärendet.
För politiska organisationer, ideella föreningar, skolklasser och
välgörenhetsföreningar som har godkänts som 90-kontoinnehavare tas ingen avgift
ut.
Användaren av platsen är skyldig att återställa marken i det skick den hade före
upplåtelsen. Om det uppstår skador vid användandet kan kostnader tillkomma för
återställande.
Om anläggningen kräver bygglov kan andra avgifter och/eller avtal tillkomma och då
komplettera eller ersätta avgifterna i denna taxa.
Om större yta används än vad som medgivits i tillståndet eller om ytan har använts
under tider då tillstånd saknas, ska anläggningen omedelbart tas bort eller tredubbel
avgift tas ut. Kommunen ska uppmärksamma användaren att tillstånd krävs eller har
överskridits.
Om tillstånd söks i efterhand tas 3 gånger avgift ut för den tid som tillståndet saknats.
Vid vissa platsupplåtelser kan flera avgifter i taxan tillämpas.
Endast i undantagsfall får avsteg från taxan göras om det leder till orimliga avgifter.
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3. Taxa för uttagande av avgift för offentlig plats i Alingsås kommun
A. Försäljning
Ändamål

Avgift lågsäsong

A1

Försäljning

25 kr/m² och vecka

A2

Tillfällig försäljning (max 5 m²)

50 kr/dag

A3

Uteservering

25 kr/m² och vecka

Avgift högsäsong
300 kr/m² och säsong
50 kr/ dag
300 kr/m² och säsong

Högsäsong avser 1 April -31 Oktober och lågsäsong 1 november -31 mars.
A1 avser försäljning och varuexponering som näringsidkaren har utanför sin butik eller
verksamhet.
A2 avser försäljning som sker tillfälligt, till exempel korv-, bär- eller fruktförsäljning.
A3 avser uteservering i anslutning till restaurang, café eller liknande.

B. Övriga kommersiella ändamål
Ändamål

Avgift

Minimiavgift

B1

Evenemang inträdesfritt

1 kr/m² och dag

500 kr

B2

Evenemang inträdesbelagt

2 kr/m² och dag

500 kr

B3

Affischtavlor fasta

5 500 kr/år och styck

B4

Tillfällig affischering vid
kampanj/evenemang

1 200 kr/vecka

B1 avser evenemang som inte kräver att besökaren betalar inträde. Evenemanget kan
besökas kostnadsfritt av alla.
B2 avser evenemang inom ett avgränsat område som endast nås av betalande besökare
och är avstängt för övrig allmänhet. Avser även arrangemang vars huvudsyfte är
marknadsföring av produkt eller företag.
För stadsfestival eller liknande större evenemang där det är svårt att bedöma hur stor
totalyta som ska användas, kan ett särskilt avtal ingås med arrangören. Avgiften bedöms i
dessa fall med taxan som grund.
B3 avser fasta affischtavlor medan B4 endast är tillfällig affischering vid kampanj eller
evenemang. Affischering får bara ske på särskilt anvisade platser.
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Ändamål
C1

Avgift utanför
stadskärnan

Avgift inom
stadskärnan

C2

Byggnadsställning
Byggnadsställning övrig, upplag,
bodar

C3

Container, skylift, rullställning m.m.

500 kr/ vecka

800 kr/vecka

C4

Bygg- eller hänvisningsskyltar

600 kr/ månad

800 kr/månad

C5

Annat användande av offentlig plats

800 kr/tillfälle

800 kr/tillfälle

Minimiavgift

3 kr/m² och vecka

4 kr/m² och vecka

500 kr

5 kr/m² och vecka

8 kr/m² och vecka

500 kr

C. Övriga ändamål

C1 avser byggnadsställning som möjliggör för gående att passera på den aktuella trottoaren.
C2 avser övriga byggnadsställningar där gående inte kan passera på trottoaren. Avser även
materialupplag och manskapsbodar. Dessa ska i första hand ställas upp inom
arbetsområdet.
C3 avser uppställning av container, skylift, rullställning och liknande i samband med arbete.
C4. Avser skyltar i samband med arbete. Observera att det kan krävas bygglov.
C5 avser upplåtelse som inte ingår i någon av de övriga ändamålskategorierna.

D. Avstängningar

Ändamål
D1

Totalavstängning av gata,
omledning av trafik

D2

Övrig avstängning

Avgift vid mindre
trafikpåverkan

Avgift vid större
trafikpåverkan

2 000 kr/dag

5 000 kr/dag

100 kr/ dag

200 kr/dag

Grundavgift

D1 avser en totalavstängning som innebär att det inte går att trafikera gatan under pågående
arbete. Trafiken behöver därför ledas om.
D2 avser avstängning av en yta vid tillfällen då polistillstånd för upplåtelse inte krävs. Det kan
till exempel avse grävning eller geologiska provtagningar i offentlig mark.
Det är entreprenörens ansvar att kontakta blåljusmyndigheter, kollektivtrafik och
avfallshantering vid avstängning.
Avgifter kan tillkomma för kommunens material och arbetstid i samband med avstängningar
enligt en separat prislista.
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600 kr

Vid längre tidsperioder av avstängning kan särskilt avtal ingås med entreprenören. Avgiften
bedöms i dessa fall med taxan som grund.
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Alingsås stadskärna

Stadskärnan avser markerat område inom:
Västra Ringgatans östra sida,
Norra Ringgatans norra sida (inkl. allén),
Stationsgatan, Stationsplan och
Vänersborgsvägens västra sida.
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Sotningstaxa 2019
3
2019.347 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-26
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2019.347 KS

Förslag till sotningstaxa 2019-2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att besluta om taxa för sotning under perioden 1 juli 2019 till och
med 30 juni 2021. Sotningstaxa är ett uttag av avgifter för kommunala prestationer som
kommunfullmäktige ska besluta om i enlighet med 5 kap. 1 § 2 p. kommunallagen.
Förvaltningens yttrande
Föreslagen sotningstaxa har tagits fram i samband med tecknande av avtal efter
upphandling av sotningstjänster. Avtalet medger justering av taxa enligt sotningsindex under
avtalsperioden. Den föreslagna sotningstaxan innebär bland annat att sådan justering kan
ske utan beslut av kommunfullmäktige.
Förslagen taxa ersätter nu gällande taxa för sotning, antagen av kommunfullmäktige den 29
november 2017, § 239.
Föreslagen sotningstaxa återfinns i bilaga.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Sotningstaxa fastställs att gälla från den 1 juli 2019 till och med den 30 juni 2021.
Sotningstaxan tillåts indexjusteras med sotningsindex.
Sotningstaxa ersätter nu gällande sotningstaxa, antagen av kommunfullmäktige den 29
november 2017, § 239.

Beslutet ska skickas till
SBN, KLK-upphandling, stabschef

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-26
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2019.347 KS

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-26
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Sotning (KS 2018-693)
Priserna inkluderar samtliga tillkommande kostnader så som administrativa kostnader, rengöringskemikalier, eventuellt skyddsmaterial samt fordon/transporter.
Angivna priser i bilagan är SEK
Grundavgift
Prismatris

15,5 min
Specifikation
Värmepanna med normaleffekt högst 60 kW, olja
Värmepanna med normaleffekt högst 60 kW, olja - miljö
Värmepanna med normaleffekt högst 60 kW, fast bränsle
Värmepanna med normaleffekt högst 60 kW, fast bränsle - miljö
Värmepanna med normaleffekt högst 60 kW, fast bränsle - pellets
Pelletspanna
Braskamin - primär eller sekundär
Kamin - primär eller sekundär
Pelletskamin - primär eller sekundär
Bastukamin
Lokal eldstad - öppen spis, primär eller sekundär
Lokal eldstad - öppen spis insats, primär eller sekundär
Kakelugn - primär eller sekundär
Vedspis - primär eller sekundär
Bakugn
Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal 1,0-2,5 m
Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal 2,6-5,0 m
Tilläggsavgift förbindelse- eller bikanal mer än 5,0 m
Avstötning från vind eller övervåning av vertikal kanal av högst 2,5 m längd till Imkanaler

Kvantitet
28
28
45
35
28
28
25
25
25
25
25
25
25
25
25
4
9,5
60
3

Enhet Pris
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min
min

6,45

6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45
6,45

Övrig viktig information:
För biträde vid soteld eller annan räddningstjänst utgår timersättning
För undersökningsarbete och utbränning utgår timersättning
För medverkan vid kursledning mm utgår timersättning
I det fall fastighetsägaren eller nyttjaren av rensningspliktigt objekt utan giltigt skäl hindrat utförandet
av arbetet på utsatt tid utgår en avgift om en (1) timersättning (timtaxa utifrån minutpris). Vid återbesök
debiteras enligt den fastställda taxan.
För arbete som utförs utom ordinarie arbetstid (07.00-17.00) utgår en (1) timersättning (timtaxa utifrån
minutpris) utöver takpriset för objektet.
För sotning av Imkanal Storkök utgår faktiskt minutpris. Generell estimerad tid för varje kök fastställs
tillsammans med Leverantören

60 min
60 min
60 min

6,45
6,45
6,45

60 min

6,45

60 min

6,45

1 min

6,45

Prisjustering
Priserna är fasta till och med 2020-06-30. Därefter har leverantören rätt att lämna in önskemål om
prisjusrering. Prisjustering sker enligt Sotningsindex. Prisjustering träder i kraft från den förste i
nästkommande månad efter Beställarens godkännande. Prisjustering får ej ske retroaktivt.
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Naturvårdspolicy för
Alingsås kommun
4
2019.275 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-29
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2019.275 KS

Naturvårdspolicy för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog nuvarande Naturvårdspolicy för Alingsås kommun den 28 maj
1997 §57. Naturvårdspolicyn är i behov av uppdatering och aktualisering.
Kommunledningskontorets yttrande
Miljöskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 november 2018 § 69 att
godkänna förslag till ny Naturvårdspolicy i Alingsås.
Miljöskyddskontoret har i sitt yttrande beskrivit Naturvårdspolicyn som ett övergripande
kommundokument, som berör flera förvaltningar och därför bör antas av kommunfullmäktige.
Miljöskyddskontoret skriver också att en policy är en avsiktsförklaring som anger riktlinjer för
att styra beslut och uppnå önskade mål. Naturvårdspolicyn ska vara kort och koncis, vidare
förklaringar och fördjupningar utformas i kommunens Naturvårdsprogram.
Kommunledningskontoret bedömer att uppdateringen av kommunens Naturvårdspolicy är
relevant och föreslår att den ska antas.
Ekonomisk bedömning
Kommunledningskontoret bedömer att inga ekonomiska konsekvenser uppstår vid detta
beslut
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att Naturvårdspolicy för Alingsås kommun antas.

Beslutet ska skickas till
MN

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-29
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-29
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2019.275 KS
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2018-11-22

§ 69 2018.015 MN

Naturvårdspolicy för Alingsås kommun (MR 2018-0662)
Ärendebeskrivning
En naturvårdspolicy för kommunen antogs av kommunfullmäktige i maj 1997 (1997- 05-28
KF § 57), denna naturvårdspolicy behöver uppdateras och aktualiseras.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse den 9 november lämnat följande yttrande:
Ett förslag på ny naturvårdspolicy har arbetats fram, detta förslag har varit ute på remiss till
Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och
ungdomsnämnden, Kommunstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet,
Hembygdsföreningen, Västkuststiftelsen, LRF, Antens och Mjörns
fiskevårdsområdesföreningar och Alingsås Ornitologiska Sällskap. Svar har inkommit från
Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och ungdomsnämnden,
Tekniska nämnden, Naturskyddsföreningen i Alingsås och Antens
fiskevårdsområdesförening. Hur dessa svar har bemötts redogörs i separat tjänsteskrivelse
som kallats ”Bemötande av inkomna remissvar”.
Miljöskyddskontorets synpunkter
En policy är en avsiktsförklaring som anger riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade
mål. Denna bör därför vara kort och koncis. Vidare förklaringar och fördjupningar av
Naturvårdspolicyn bör utformas i Naturvårdsprogrammet, och kopplas till Översiktsplanen.
Naturen berör samtliga förvaltningars arbete, på lite olika sätt. Men en välmående och frisk
natur gynnar hela samhället och varje enskild individ. Naturvårdspolicyn bör därmed vara
kommunövergripande och antas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-11-15, § 69.
Beslut
Förslag till ny Naturvårdspolicy för Alingsås kommun godkänns.
Miljöskyddsnämndens förslag till kommunfullmäktige för beslut
Naturvårdspolicy för Alingsås kommun antas.
Expedieras till
KS, KF

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

MN § 69 2018-11-22
MR 2018-0662

Naturvårdspolicy för Alingsås kommun
Alingsås kommuns vision framhåller vikten av att satsa på hållbarhet och livskvalitet för alla
kommuninvånare. Hållbarhet innebär goda sociala livsbetingelser utan att utarma
ekosystemens funktioner. Att vårda och värna om naturen och dess mångfald är då en
självklart viktig uppgift för kommunens samtliga nämnder och förvaltningar. Med naturen
och dess förutsättningar som utgångspunkt kan vi tillsammans bidra till
kunskapsuppbyggnad och naturbaserade lösningar för utveckling. Naturen är ett gemensamt
ansvar och tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle.
Naturvårdspolicyn är en avsiktsförklaring och anger riktlinjer för att uppnå önskade
naturvårdsmål. Tillsammans med kommunens naturvårdsprogram utgör naturvårdspolicyn
grunden för kommunens interna naturvårdsarbete, och ska vara vägledande i nämndernas
beslut, exempelvis gällande samhällsutveckling, exploatering, utnyttjande och skötsel av
naturområden.

Kommunens policy i naturvårdsfrågor är följande:


Kommunens biologiska resurser, marken1 och vattnet2, ska bevaras i största möjliga
utsträckning, samt att de utnyttjas på ett sätt som garanterar biologisk mångfald och
ekosystemtjänsters långsiktiga funktion.
o Värdefulla naturområden med höga naturvärden, skyddsvärda biotoper och
lokaler för hotade arter ska skyddas – inte exploateras.
o Ekosystemtjänster och värdet av dessa ska integreras i beslut där så är
relevant.



Kommunen ska främja rekreation, friluftsliv och naturturism.
o En god tillgång till rik och varierad natur ska främjas och bevaras.
o Grönstrukturen i och i anslutning till tätorten ska bevaras och utvecklas.



Kommunen ska bidra till att allmänhetens kunskap om och förståelse för naturen ökar.
o God tillgång till bostadsnära naturområden och skolskogar, med goda
förutsättningar för lek och naturbaserat lärande.
o Information om naturen och naturvården i kommunen ska finnas
lättillgänglig för kommunens invånare och besökare.



Kommunens naturvårdsambitioner ska konkretiseras i ett naturvårdsprogram, som ska
utgöra underlag för kommunens fysiska planering.

Naturvårdsvision
Det ska finnas livskraftiga populationer för alla naturligt förekommande arter i Alingsås
kommun. Vi använder landskapet så att det finns en sammanhängande struktur av
naturvärdeskärnor, där arter kan spridas mellan livsmiljöer inom kommunen men också till
angränsande kommuner. Landskapet utmärks av den variation hos de olika typer av miljöer
som är möjlig utifrån de naturgivna förutsättningarna.

Revidering
Naturvårdspolicyn ska revideras minst vart femte år.

1
2

skog, jordbruksmark, våtmark, allé, parker, m.fl.
sjöar, vattendrag och grundvatten
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2018-10-30
Jenny Leonardsson
Kommunekolog

Ansökan om medel ur
flyktingfond 2019
5
2019.173 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-29
Konrad Fredh

Kommunstyrelsen

2019.173 KS

Ansökan om medel ur flyktingfond
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 september 2016, § 216 om
riktlinjer för kommunens flyktingfonder. I enlighet med riktlinjerna finns möjlighet för
nämnderna att söka medel ur fonderna. Kommunfullmäktige beslutar om ianspråktagande av
fonden.
Socialnämnden har inkommit med en ansökan 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:
Socialnämnden ansöker om 3,5 mnkr för externa vårdkostnader för två ungdomar över 18 år
med permanent uppehållstillstånd. Nämnden framhåller att det ur integrationssynpunkt är
angeläget att fortsatt erbjuda ungdomarna adekvat vård. Insatser som stärker integrationen
av nyanlända bör beviljas.
Socialnämnden ansöker även om 2,5 mnkr för ökat försörjningsstöd då nyanlända lämnat
etableringen utan egen försörjning. Försörjningsstödet för denna grupp är inget
socialnämnden erhållit kommunbidrag för, varvid medel bör beviljas.
Ekonomisk bedömning
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 från 28,2 mnkr till
22,2 mnkr vilket innebär sämre handlingsutrymme att hantera framtida kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Socialnämndens ansökan om sammantaget 6,0 mnkr beviljas.
Beviljade medel som ej nyttjas till ändamålet återförs till flyktingfonden i samband med
årsbokslutet 2019.
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Exp:
SN
Kommunledningskontoret
Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-29
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§ 47 2019.068 SN

Ansökan om medel ur flyktingfonden
Ärendebeskrivning
Enligt antagen riktlinje för kommunens flyktingfonder (KF 2016-09-28, § 216) ska
kommunfullmäktige besluta om ianspråktagande av fonderade medel. I samband med
uppföljning av socialnämndens ekonomiska situation under inledningen av 2019 konstateras
att det under socialnämndens ansvar fn finns två externplacerade LVU-ärenden med PUT
som inte uppfyller de krav Migrationsverket ställer för att bevilja ersättning.
Beredning
Två nyanlända ungdomar över 18 år med PUT har med LVU som grund externplacerats av
socialnämnden då relevanta vårdmöjligheter för dessa ärenden saknas på hemmaplan. Ur
integrationssynpunkt är det angeläget att ungdomarna även fortsättningsvis ges adekvat
vård vilket med hänsyn till ärendenas komplexitet är svårt att arrangera inom den egna
organisationen. Placeringskostnaden under 2019 för de båda ärendena uppgår totalt till
3 453 tkr. De nuvarande placeringarna bedöms fortsätta under resten av året och bedöms
inte uppfylla de krav som Migrationsverket ställer för att bevilja ersättning. Således definieras
dessa båda ärende inte som EKB.
Kostnaderna för försörjningsstöd ökade mellan år 2017 och 2018 med 2 115 tkr. En del i
dessa ökade kostnader kan kopplas till det omfattande mottagandet av flyktingar under 2015
där ett antal nyanlända nu lämnat etableringsprocessen och uppbär försörjningsstöd. För
2019 förväntas en ytterligare ökning av kostnaderna. Förvaltningen har genomlyst
kostnaderna inom enheten för stöd och försörjning och bedömer att nuvarande kostnader
som kan kopplas till personer som lämnat etableringen utan att ha kommit i egen försörjning
och därför är berättigade till försörjningsstöd uppgår till 210 tkr per månad motsvarande
2 520 tkr för helåret. I samband med ekonomisk uppföljning per mars månad
prognosticerades ett underskott för verksamheten om 1 144 tkr. Dock hade samtliga
kostnader avseende mars vid detta tillfälle ännu inte redovisats och en uppdaterad prognos
pekar därför mot ett större underskott vilket kommer att redovisas i socialnämndens
kommande prognos i samband med vårbokslutet.
Mot bakgrund av ovanstående ansöker socialnämnden om 5 973 tkr ur flyktingfonden.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden ansöker om 5 973 tkr ur flyktingfonden
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-29
Christoffer Zevin

Kommunstyrelsen

2018.374 KS

Svar på motion om snabbt besked kring bygglovsärenden
utan lovplikt samt halverad tid för enkla bygglovsärenden
Anita Brodén m.fl (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 124 lämnat en motion om snabbt besked kring
byggärenden.
Motionärerna yrkar följande:
 besked kring byggärenden där bygglov inte krävs ska kunna ges genom vändande
mail
 tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras
 samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av
lovplikten i enlighet med ny lagstiftning
 samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 15 augusti 2018, §139
att remittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden har den 17 december 2018, § 213 lämnat sitt remissvar som
sammanfattas nedan:
- Byggärenden som normalt kräver bygglov kan i särskilda fall sökas genom en så kallad
bygganmälan, vilket kan göra dem bygglovsbefriade. Möjligheten för sökanden är i dessa fall
att de kan få ett enklare startbesked istället. Startbesked kan i dagsläget inte lämnas genom
vändande mail. Orsaken är faktorer så som till exempel platsbesök och remitterade yttranden
från trafikverket, räddningstjänsten, grannar, miljökontoret med flera. Det finns också andra
faktorer som påverkar så som granskning, komplettering av inkommande handlingar eller
avvikelser från detaljplan som påverkar processen.
-Tidsramen för besked om enklare bygglov som inte förändrar byggnadens eller områdets
karaktär är svår att halvera. Det som är möjligt är att bli mer effektiv genom den
resursfördelning samt utveckling av digitala automatiserade stöd som redan har påbörjats.
- Utredning om att förändra lovplikten i enlighet med ny lagstiftning, visar att det inte är
möjligt att ändra eller generellt besluta om ändring i en kommun, såvida inte ändringen
regleras av en förändrad eller ny detaljplan. I det fallet finns möjlighet att den går att föras in
som nytt behov i ett planområde, om den följer bestämmelserna i plan- och bygglagen.
- Uppdraget och arbetet med att påskynda digitaliseringen, samt utveckling av vägledande
bygghanteringinformation på hemsidan är igång. E-tjänst och ett nytt ärendesystem för
bygglov, förhandsbesked, tillsynsärenden är också i drift. Detta är också plattformen för att
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fortsätta bygga in fler moduler, till exempel bygglovsautomatisering genom systemen Atom
och Minutbygg. Den största effekten på gransknings-, handläggnings- och kötider uppnås
sammantaget genom ökade personella resurser, samt utveckling av digitala stöd och
handläggningssystem. Arbetet med att skapa bättre och tydligare information på kommunens
hemsida är i gång i samverkan med kommunledningskontoret.
Kommunledningskontoret anser att samhällsbyggnadsnämndens yttrande sammanfattar hur
samhällsbyggnadskontoret har påbörjat ett arbete med samtliga punkter i motionen.
Kommunledningskontoret bedömer att motionen kan anses besvarad genom
samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att motionen kan anses besvarad innebär inga ekonomiska konsekvenser,
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Beslutet ska skickas till
SBN fk

Jenny Perslow
Tillväxt- exploateringschef

Christoffer Zevin
Företagslots

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-29
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§ 213 2018.148 SBN

Remiss - Motion om snabbt besked kring byggärenden utan lovplikt samt
halverad tid för enkla bygglovsärenden - Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 124 lämnat en motion om snabbt besked kring
byggärenden med följande innehåll: "Det finns ett antal orosmoln”, skriver Svenskt Näringsliv
i sitt pressmeddelande med anledning av Alingsås kommuns bottennotering i årets
företagarmätning.
På frågan om hur företagsklimatet utvecklats under de senaste fem åren anser bara 9,5
procent av de 196 Alingsåsföretagare som svarat, att det blivit bättre, 40 procent svarar
oförändrat och 37 procent att det blivit sämre. Svarsfrekvensen i Alingsås var 54 procent.
Flera lagändringar med bygglovslättnader trädde i kraft den 1 juli 2017. Kommunen har
dessutom möjlighet att ytterligare minska lovplikten så att annars lovpliktiga åtgärder inte
kräver bygglov. vara färgbyte, fasadmaterial eller takmaterial på en eller tvåbostadshus
(småhus) inom detaljplan om det inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Utanför
detaljplan och så kallad samlad bebyggelse får vissa kompletteringsåtgärder ske utan
bygglov på tomter med småhus. Det krävs inte heller bygglov för en liten tillbyggnad i form av
balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel (till exempel en skorsten) vid en- och
tvåbostadshus om den inte placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter).
Enklare bygglov kan exempelvis vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad, byte av
taktäckningsmaterial nya dörrar/fönster eller byte av dörrar/fönster som ändrar byggnadens
eller områdets karaktär.
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna att:
-besked kring byggärenden där bygglov inte krävs skall kunna ges genom vändande mail
-tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av lovplikten i
enlighet med ny lagstiftning
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-08-15, § 139, att remittera motionen
till samhällsbyggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-11-19 att återremittera
ärendet med följande motivering:
Frågan kommer från en överordnad styrelse och då måste svara så bra svar som möjligt:
Svaret skall:
 Ge svar på det som motionären frågar efter.
 Vara skrivet i positiv anda.
 Vara sant.
 Vara tydligt och kortfattat. Inte ha med onödig och svårtolkad information.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Page
551av
of 212
4

Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2018-12-17





Innehålla fakta som visar på en god utveckling (om den varit det).
Beskriva att åtgärder är på gång för att öka effektiviteten. (SBK skriver ju om ett nytt
ärendesystem, men alldeles för tafatt och ingen preciserad rationaliseringseffekt.)
Helst ge en prognos över en framtida kraftig förbättring.

Samhällsbyggnadsnämndens hemsida innehåller hyfsat med upplysningar om vad som
gäller angående bygglovsplikt och att ska man ha bygglov och så är det enkelt att googla sig
till information. Det finns också möjlighet att on-line boka tid med 3 bygglovshandläggare.
Jag gick in och tittade när de hade ledig tid och hittade ingen ledig tid för Anna, Kristina och
Henrik, trots att jag sökte framtill midsommar 2019.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande:
Inledningsvis konstateras att i drygt 10% av de beslutade ärenden klaras inte de lagstadgade
handläggningstiderna (uppgift från delsårsbokslut 2018). Kötid, tid från det att ansökan
inkommer till dess att komplettering begärs, har dock inte mätts. Med tidigare
ärendehanteringssystem saknas systemstöd för såväl mätning av handläggningstid som
kötid. Denna kötid är mer problematisk ur sökandes perspektiv, än det som formellt räknas
som handläggningstid. Kötiden är idag uppskattningsvis 3-4 månader.
Besked kring byggärenden där bygglov inte krävs: såvitt får förstås avser här ärenden som
är bygglovsbefriade men anmälningspliktiga.
Vad gäller anmälningspliktiga åtgärder är den lagstadgade maxtiden för handläggningstid 4
plus möjlighet till ytterligare 4 veckor. I dessa ärenden fattas beslut om startbesked och de
lagstadgade handläggningstiderna är satta utifrån kombinationen av behov av
kompletterande handlingar, tid för granskning, behov av platsbesök samt inte minst behov av
att remittera ärendet. Remissinstanserna behöver då skälig tid på sig att yttra sig. Vanliga
remissinstanser är Räddningstjänsten, Trafikverket och Miljöskyddskontoret. När det gäller
avvikelser från detaljplan, ska också sakägare få yttra sig över avvikelsen, och även där
gäller att de ska få skälig tid på sig.
Samhällsbyggnadskontoret ser med anledning av ovanstående inte någon möjlighet att fatta
beslut om startbesked i anmälningspliktiga åtgärder generellt med vändande mail. Detta
utesluter naturligtvis möjligheten, där förutsättningarna i det enskilda ärendet är uppfyllda, att
beslut om startbesked fattas tämligen omgående.
Tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras: motionären uppger att
enklare bygglov exempelvis kan vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad, byte av
taktäckningsmaterial nya dörrar/fönster eller byte av dörrar/fönster som inte ändrar
byggnadens eller områdets karaktär. Lagstiftningens krav är 10 plus möjlighet till ytterligare
10 veckor för lovärenden och 4 plus möjlighet till ytterligare 4 veckor för anmälningspliktiga
åtgärder. Dessa handläggningstider är såvitt får förstås grundade på kombinationen av
behov av kompletterande handlingar, tid för granskning, behov av platsbesök samt inte minst
behov av att remittera ärendet. Remissinstanserna behöver då skälig tid på sig att yttra sig.
Vanliga remissinstanser är Räddningstjänsten, Trafikverket och Miljöskyddskontoret. När det
gäller avvikelser från detaljplan, ska också sakägare få yttra sig över avvikelsen, och även
där gäller att de ska få skälig tid på sig. En avvikelse kan t.ex. vara avvikande färg på
fasaden, byggnadsarea osv. Då Alingsås stadskärna är riksintresse för kulturmiljövård, kan
Justerandes sign
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t.ex. en fasadändring vara ett komplext ärende.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det som kommer att ge störst effekt på såväl
handläggningstider som kötider för samtliga ärenden är förvaltningen har tillräckligt med
personella resurser samt ett utvecklat digitalt stöd och ärendehanteringssystem som
sammanfattningsvis gör att begäran om eventuella kompletteringar samt att
granskning/handläggning kan påbörjas snarast. Är ärendet okomplicerat och dessa
förutsättningar finns, så kan beslut fattas minst inom de lagstadgade handläggningstiderna.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av lovplikten i
enlighet med ny lagstiftning: En minskning av lovplikten kan inte beslutas generellt i en
kommun. Detta kan dock regleras i en ny detaljplan, där kommunen i vissa fall har möjlighet
att föra in bestämmelser som minskar eller ökar den generella lovplikten inom planområdet.
Under vilka förutsättningar kommunen har att minska lovplikten genom antingen ny
detaljplan eller ändring av detaljplan finns angivet i Plan-och bygglagen.
Samhällsbyggnadskontoret ser inget hinder mot att uppdrag ges att utreda möjligheterna att
minska lovplikten genom ändring av detaljplaner, under förutsättning att medel också tillförs
för ett sådant uppdrag.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitaliseringen samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan: Nytt ärendehanteringssystem för
bygglov, förhandsbesked, tillsynsärenden m.m. är nu i drift. Detta är själva plattformen för att
kunna bygga på med ytterligare moduler som t.ex. bygglovsroboten Atom och Minutbygg.
Dessa moduler är beställda och planeras att införas under 2019. Denna digitalisering innebär
förändrade arbetssätt och processer, något förvaltningen arbetar med nu.
Ovanstående innebär att många administrativa moment kommer att göras automatiskt i
systemen och att den manuella administrationen kommer att minska. Detta innebär att
medarbetarna istället kan använda tid till att handlägga/granska ärenden, vilket kommer
innebära att kompletteringar kommer att begäras snabbare och handläggning/granskning
kan påbörjas tidigare. Att i detta skede exakt kunna precisera hur mycket snabbare är
omöjligt, då detta också är beroende av ärendeinströmning och personella resurser.
Under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden beviljas medel för ytterligare 3
handläggare och att dessa rekryteras, att ovanstående digitaliseringar genomförs enligt plan
förväntas under året den sk kötiden vara borta och att handläggningstiderna kommer att
hållas inom de lagstadgade tiderna i flertalet ärenden.
På alingsas.se finns idag information kring regelverk, vad som är bygglovsbefriat,
exempelritningar osv. Vi arbetar med att såväl förbättra informationen, göra den tydligare och
mer överblickbar för våra sökande. Detta kan troligen också förbättras ytterligare i
sambandmed att Alingsås kommun får en ny hemsideplattform, ett projekt som såvitt får
förstås drivs av kommunledningskontoret. Även e-tjänsterna kommer att innehålla
vägledande information för sökande, så att det ska vara enklare att se vilka handlingar som
krävs för olika typer av ärenden.
Vad gäller de bokningsbara rådgivningstiderna, har förvaltningen ännu inte lagt upp
rådgivningstider för 2019 och då visas information om att inga lediga tider finns.
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Beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 2018-12-10, § 179.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt eget som
svar på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Expedieras till
KS
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§ 139 2018.374 KS

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

Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) har till
kommunfullmäktige den 13 juni 2018, § 124 lämnat en motion om snabbt besked
kring byggärenden med följande innehåll:
”Det finns ett antal orosmoln”, skriver Svenskt Näringsliv i sitt pressmeddelande med
anledning av Alingsås kommuns bottennotering i årets företagarmätning.
På frågan om hur företagsklimatet utvecklats under de senaste fem åren anser bara
9,5 procent av de 196 Alingsåsföretagare som svarat, att det blivit bättre, 40 procent
svarar oförändrat och 37 procent att det blivit sämre. Svarsfrekvensen i Alingsås var
54 procent.
Flera lagändringar med bygglovslättnader trädde i kraft den 1 juli 2017. Kommunen
har dessutom möjlighet att ytterligare minska lovplikten så att annars lovpliktiga
åtgärder inte kräver bygglov.
Bygglovsfrihet kan exempelvis vara färgbyte, fasadmaterial eller takmaterial på eneller tvåbostadshus (småhus) inom detaljplan om det inte ändrar byggnadens eller
områdets karaktär. Utanför detaljplan och så kallad samlad bebyggelse får vissa
kompletteringsåtgärder ske utan bygglov på tomter med småhus. Det krävs inte
heller bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande
byggnadsdel (till exempel en skorsten) vid en- och tvåbostadshus om den inte
placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter).
Enklare bygglov kan exempelvis vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad, byte av
taktäckningsmaterial nya dörrar/fönster eller byte av dörrar/fönster som ändrar
byggnadens eller områdets karaktär.
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna att
-besked kring byggärenden där bygglov inte krävs skall kunna ges genom vändande
mail
-tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av
lovplikten i
enlighet med ny lagstiftning
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
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Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet remitteras till samhällsbyggnadsnämnden.
Expedieras till

SBN, Klk
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§ 124 2018.374 KS

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

Anita Brodén (L), Per Palm (L), Kristina Grapenholm (L) och Jan Kesker (L) lämnar
en motion om snabbt besked kring byggärenden med följande innehåll:
”Det finns ett antal orosmoln”, skriver Svenskt Näringsliv i sitt pressmeddelande med
anledning av Alingsås kommuns bottennotering i årets företagarmätning.
På frågan om hur företagsklimatet utvecklats under de senaste fem åren anser bara
9,5 procent av de 196 Alingsåsföretagare som svarat, att det blivit bättre, 40 procent
svarar oförändrat och 37 procent att det blivit sämre. Svarsfrekvensen i Alingsås var
54 procent.
Flera lagändringar med bygglovslättnader trädde i kraft den 1 juli 2017. Kommunen
har dessutom möjlighet att ytterligare minska lovplikten så att annars lovpliktiga
åtgärder inte kräver bygglov.
Bygglovsfrihet kan exempelvis vara färgbyte, fasadmaterial eller takmaterial på eneller tvåbostadshus (småhus) inom detaljplan om det inte ändrar byggnadens eller
områdets karaktär. Utanför detaljplan och så kallad samlad bebyggelse får vissa
kompletteringsåtgärder ske utan bygglov på tomter med småhus. Det krävs inte
heller bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande
byggnadsdel (till exempel en skorsten) vid en- och tvåbostadshus om den inte
placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter).
Enklare bygglov kan exempelvis vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad, byte av
taktäckningsmaterial nya dörrar/fönster eller byte av dörrar/fönster som ändrar
byggnadens eller områdets karaktär.
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna att
-besked kring byggärenden där bygglov inte krävs skall kunna ges genom vändande
mail
-tidsram för besked rörande så kallade enkla bygglov halveras
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av
lovplikten i
enlighet med ny lagstiftning
-samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla
vägledande bygghanteringsinformation på hemsidan
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Motion till Kommunfullmäktige:
Snabbt besked kring byggärenden utan lovplikt samt halverad tid för enkla bygglovsärenden

”Det finns ett antal orosmoln”, skriver Svenskt Näringsliv i sitt pressmeddelande med anledning av
Alingsås kommuns bottennotering i årets företagarmätning.
På frågan om hur företagsklimatet utvecklats under de senaste fem åren anser bara 9,5 procent av de
196 Alingsåsföretagare som svarat, att det blivit bättre, 40 procent svarar oförändrat och 37 procent
att det blivit sämre. Svarsfrekvensen i Alingsås var 54 procent.
Flera lagändringar med bygglovslättnader trädde i kraft den 1/7 2017. Kommunen har dessutom
möjlighet att ytterligare minska lovplikten så att annars lovpliktiga åtgärder inte kräver bygglov.
Bygglovsfrihet kan exempelvis vara färgbyte, fasadmaterial eller takmaterial på en- eller
tvåbostadshus (småhus) inom detaljplan om det inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
Utanför detaljplan och så kallad samlad bebyggelse får vissa kompletteringsåtgärder ske utan
bygglov på tomter med småhus. Det krävs inte heller bygglov för en liten tillbyggnad i form av
balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel ( t ex en skorsten) vid en- och tvåbostadshus om
den inte placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter).
Enklare bygglov kan exempelvis vara omfärgning, byte av fasadbeklädnad, byte av
taktäckningsmaterial nya dörrar/fönster eller byte av dörrar/fönster som ändrar byggnadens eller
områdets karaktär .
Mot bakgrund av detta yrkar Liberalerna att


besked kring byggärenden där bygglov inte krävs skall kunna ges genom vändande mail



tidsram för besked rörande s.k enkla bygglov halveras



SBN ges i uppdrag att utreda ytterligare minskning av lovplikten i enlighet med ny
lagstiftning



SBN ges i uppdrag att påskynda digitalisering samt utveckla vägledande
bygghanteringsinformation på hemsidan

Alingsås den 28/5 2018

Anita Brodén, L

Jan Kesker, L
Kristina Grapenholm, L
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Datum:
Handläggare:
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Diarienr:

2019-05-02
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.355 KS

Långsiktig finansieringsplan för kommunkoncernen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2019, § 62, att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att senast till kommunstyrelsens sammanträde den 13 maj 2019 återkomma med
förslag på långsiktig finansieringsplan för kommunkoncernen.
AB Alingsås Rådhus beslutade vid sitt sammanträde den 8 maj 2019 att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna nya ägardirektiv för AB Alingsåshem.
Förvaltningens yttrande
Kommunkoncernen står inför betydande investeringsvolymer framöver, vilket framgår av
kommunfullmäktiges antagna sammanställda budget för Alingsås kommunkoncern. I
nuvarande sammanställda budget beräknas lånebehovet den kommande femårsperioden till
ungefär en miljard kronor utöver befintliga lån. Alingsås kommunkoncern har redan en hög
skuld i förhållande till antalet invånare och om nuvarande budget verkställs så innebär det att
det beslutade lånetaket om 4,0 miljarder kronor överskrids. Majoriteten av investeringarna i
bolagskoncernen planeras i Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB.
Kommunledningskontoret har tillsammans med verkställande direktör och ekonomichef i AB
Alingsåshem sett över nuvarande ägardirektiv och vilka krav det ställer på bolaget i form av
bland annat bostadsbyggande. Bedömningen från kommunledningskontoret är att det inte är
möjligt för AB Alingsåshem att producera 80-120 lägenheter per år, vilket är kravet enligt
ägardirektivet, utan att på sikt markant öka bolagets skulder. För att nå en långsiktigt hållbar
ekonomi för AB Alingsåshem krävs en förändring där bolaget ges möjlighet att använda flera
alternativ när det kommer till finansiering. Det skulle även innebära att AB Alingsåshem får
samma verktyg som övriga bolag inom samma bransch. Kommunledningskontoret föreslår
därför ett par förändringar i nuvarande ägardirektiv för AB Alingsåshem.
Förslaget innebär att AB Alingsåshem ska arbeta för att möjliggöra fler bostäder utan något
kvantitativt måltal. Det innebär att AB Alingsåshem kan arbeta tillsammans med övriga
aktörer på marknaden för att exempelvis gemensamt skapa projekt som inte enbart
finansieras av bolaget. Ägardirektiven förtydligar även att bolaget beslutar om frågor som inte
är av principiell art och att det bland annat kan vara ombildningar och fastighetsöverlåtelser
som inte anses vara betydande. Styrelsen i AB Alingsåshem får därmed ett tydligare mandat
att arbeta med finansieringsfrågor i bolaget för att kunna bedriva verksamheten ur ett
ekonomiskt, socialt och ekologiskt långsiktigt hållbart perspektiv.
Kommunledningskontoret har vidare börjat utreda möjligheterna att avveckla AB Alingsås
Rådhus. AB Alingsås Rådhus bildades år 2004 och har tidigare bedrivit diverse
verksamheter, bland annat Lights in Alingsås och Passivhuscentrum. Dessa verksamheter är
antingen flyttade till annan juridisk part eller nedlagda. I nuläget är AB Alingsås Rådhus ett
rent holdingbolag utan egen verksamhet. Det finns dock kostnader kopplade till AB Alingsås
Rådhus i form av ränta, administration, revision etc. Kostnaderna i AB Alingsås Rådhus
finansieras genom koncernbidrag från främst Alingsås Energi Nät AB.
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AB Alingsås Rådhus har även lån om ungefär 325 miljoner kronor. Om bolaget skulle
likvideras och tillgångarna överlåts till kommunen innebär det att övriga bolag inom
bolagskoncernen får större möjligheter att genomföra investeringar eftersom låneutrymme
frigörs. Detta eftersom kommunen har möjlighet att nyttja likvida medel och den
överskottslikviditet som finns för att finansiera köpet av tillgångarna i AB Alingsås Rådhus.
Med beaktande av bland annat nya skatteregler för 2019 kan en avveckling av AB Alingsås
Rådhus få konsekvenser, positiva såväl som negativa, varför frågan bör utredas ytterligare
och ingå som en del i den fortsatta utredningen/analysen.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär i detta läge inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Ägardirektiv för AB Alingsåshem godkänns.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheterna att avveckla AB Alingsås
Rådhus och återkomma med en genomförandeplan.
Beslutet ska skickas till
AB Alingsåshem

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-02
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Vårbokslut kommunstyrelsen 2019
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till vårbokslut 2019 med tillhörande analyser
för kommunstyrelsens verksamhet.
Förvaltningens yttrande
Prognosen per helår uppgår till + 1,4 mnkr. Resultatet för bokslutsperioden uppgår till + 3,6
mnkr. Åtgärder har skett för att skapa ett utrymme att politiskt prioritera medel. Bland annat
till bidrag, utredningar och övrigt tillkommande frågor som uppstår under året. Utrymmet som
finns tillgängligt för politisk prioritering motsvarar prognosen, 1,4 mnkr.
Antalet tillsvidareanställa har ökat jämfört med tidigare år, men det förväntas samtidigt finnas
ett antal vakanta tjänster som inte återbesätts under året. Omräknat till årsarbetare väntas
bemanningen vara ungefär tolv årsarbetare lägre än budget.
Kommunstyrelsens verksamhet har under det första tertialet fokuserat på att anpassa sig till
den nya organisationen och planera genomförandet av politiska uppdrag och åtaganden.
Enstaka uppdrag och åtaganden bedöms vara uppnådda per april. Prognosen för året ser
god ut och verksamheten förväntas kunna verkställa merparten av uppdragen och att
genomföra ett flertal åtaganden.
Fokus på digitaliseringsarbetet kommer att intensifieras under året. Det pågår ett arbete
tillsammans med förvaltningarna för att ta fram en plan på hur avsatta investeringsmedel för
att digitalisera kommunens verksamheter bäst kan nyttjas. En återrapportering kring arbetet
kommer att ske under hösten.
Verkställandet av kommunens tillväxtprogram har stort fokus. Just nu riktas resurser för att
sätta igång arbetet med de fyra tillväxtområdena, vilket gör att andra åtaganden kommer att
behöva riktas mindre uppmärksamhet. Ett aktivt arbete med att exploatera mark till
försäljning ser ut att finansiera tillväxtprogrammets genomförande, vilket är i linje med
politiska mål. Även byggnation av cykelbana i Långared väntas färdigställas under året.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens vårbokslut och prognos om + 1,4 mnkr godkänns.
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Kommunledningskontoret

Maria Standar

Konrad Fredh

Kommundirektör

Controllerchef/planeringschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-06
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Inledning
Kommunstyrelsens vårbokslut tar sin utgångspunkt i kommunstyrelsens flerårsstrategi.
Flerårsstrategin anger inriktningen för kommunstyrelsens verksamhet och grundar sig på fullmäktiges
flerårsstrategi samt kommunens tillväxtprogram. Dessa dokument lyfter viktiga utvecklingsområden,
exempelvis tillkomsten av bostäder, hållbar utveckling, hållbar infrastruktur, förbättrat
företagsklimat, en kostnadseffektiv organisation samt innovationer för att modernisera kommunen.
Utöver beslutade utvecklingsområden påverkar omvärldsfaktorer, vilket analyserats och utvecklats i
kommunens omvärldsanalys inom bland annat; demografi, kompetensförsörjning, digitalisering,
integration, bostadsbrist och samverkan. Kommunstyrelsen, med ansvar för central samordning och
helhetssyn, har verkat för att kommunen ska klara en långsiktig ekonomisk-, personalpolitisk- och
verksamhetsmässig planering. Detta, tillsammans med ett stort fokus på digitaliserings- och
tillväxtfrågor, kommer att prägla kommunstyrelsens verksamhet under året.
Prognosen per helår uppgår till + 1,4 mnkr. Resultatet för bokslutsperioden uppgår till + 3,6 mnkr.
Kommunstyrelsens budget för året uppgår till 95,6 mnkr. Det är en ökning från tidigare år och har
inneburit förstärkningar inom kommunstyrelsens verksamheter. Det positiva resultatet är väntat då
det finns ett flertal vakanta tjänster samt verksamheter som uppbär kostnader under senare delen av
året. Kommunens IT-verksamhet förväntas göra ett större underskott och åtgärder vidtas för att
minska kostnadsutvecklingen.
Jämförs prognosen i vårbokslutet med prognosen i marsuppföljning är den 1,4 mnkr bättre. Den
främsta förklaring är att åtgärder vidtagits för minska underskottet hos IT-verksamheten samt
återhållsamhet gällande konsultinköp.
Av 38 åtaganden bedöms 30 uppnås medans 21 av 24 uppdrag bedöms verkställas under året.
Antalet tillsvidareanställda har ökat jämfört med tidigare år och personalomsättningen har minskat.
Verksamhetens chefer kommer fortsätta att utveckla och systematisera arbetsmiljöarbetet. Under
året planeras även införandet av chef- och medarbetaröverenskommelse.
Fokus på digitaliseringsarbetet kommer att intensifieras under året. Det pågår ett arbete tillsammans
med förvaltningarna för att ta fram en plan på hur avsatta investeringsmedel för att digitalisera
kommunens verksamheter bäst kan nyttjas. En återrapportering kring arbetet kommer att ske under
hösten.
Dialog med kommunens medborgare, föreningar och företag förs och främjar demokratiarbetet.
Under året har bland annat dialogen med näringslivet varit i fokus genom gemensamma
sammankomster så som ”Förenkla - Helt enkelt” anordnat av SKL och riktade företagsbesök har
genomförts. Tillsammans med polisen sker dialog i socialt utsatta områden och ett drogförebyggande
arbete förs tillsammans med förenings- och näringslivet. Folkhälsan i kommunen främjas genom ett
flertal aktiviteter.
Huvudfokus för tillväxtväxtområdet är att sätta igång arbetet med de fyra tillväxtområdena, vilket gör
att andra åtaganden kommer att behöva riktas mindre fokus. Ett aktivt arbete med att exploatera
mark till försäljning ser ut att finansiera tillväxtprogrammets genomförande, vilket är i linje med
politiska mål. Även byggnation av cykelbana i Långared väntas färdigställas under året.
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Verksamhet
Läsanvisningar till nedanstående redovisning:
Nämndens åtagande redovisas tillsammans med en ruta för bedömning, en ruta för prognos och en redovisning
i form av kommentar, likt exemplet härunder:
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar…
Bedömning är en nulägesbedömning per 30 april 2019 avseende hur nämndens arbete ligger till. Prognos avser
huruvida åtagandet prognosticeras att uppfyllas per 31 december 2019.
Samma princip gäller för uppdragen, som också redovisas tillsammans med en ruta för status, en ruta för
prognos och en redovisning i form av kommentar, likt exemplet härunder:

Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar…
Status är en nulägesbedömning per 30 april 2019 avseende hur nämndens arbete ligger till. Prognos avser
huruvida uppdraget prognosticeras att uppfyllas per 31 december 2019.
För både åtagande och uppdra ges alltså både en nulägesbedömning och en prognos på
uppfyllande/genomförande per helår.
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Mål, indikatorer och nyckeltal
PRIORITERAT MÅL

1. I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE
INDIKATOR
1.1 MEDBORGARNAS UPP LEVELSE AV HUR TRYGG T DET ÄR I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM ÖKAD DIALOG MED POLIS, CIVILSAMHÄLLE OCH IDEELLA FÖREN INGAR FÖRBÄTTRA
FOLKHÄLSAN I SOCIALT UTSATTA OMRÅDEN
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Ett arbete är påbörjat för att ta fram en ny och aktuell nulägebild och att revidera arbetet inom
brottsförebyggande rådet. Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal dialogmöten

2

Öka jämfört med 2018

Redovisas i
delårsbokslutet

1.2 ANDELEN ELEVER SOM ÄR TRYGGA I SKOLAN SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SE UPPDRAG: KOMMUNST YRELSEN GES TILLSAMM ANS MED SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
SAMT BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN I UPPDRAG ATT TA FRAM EN PLAN FÖR SÄKER OCH
TRYGG SKOLVÄG
Rapportering görs på uppdraget.
1.3 BEFOLKNINGSMÄNGD EN SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SÄKERSTÄLLA ÖKAD TIL LGÅNG PÅ MARK SAMT VERKA FÖR EN EFFEKTIVARE PLANPROCESS
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: Åtagandet är påbörjat genom planering för flera aktiviteter. Kommunstyrelsen planerar att aktivt
arbeta med strategiska markinköp, där i första hand en strategi ska tas fram. Ett effektivt arbete med
planläggning av tillväxtområden planeras och arbete som leder till färdig planlagd mark prioriteras. Åtagandet
bedöms genomföras under året.
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NYCKELTAL

5

Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal kvadratmeter
exploaterad och såld
bostadsmark

8 990

Öka jämfört med 2018

14 700

Antal kvadratmeter
exploaterad och såld
verksamhetsmark

Inget utfall kan redovisas
i vårbokslutet

Öka jämfört med 2018

20 000

Tillgänglig
planlagd/exploaterad
mark, kvm

Totalt: 181 368
Bostadsmark: 71 710
Verksamhetsmark: 109
658

Öka jämfört med 2018

Totalt: 168 822
Bostadsmark: 59 964
Verksamhetsmark: 108
858
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PRIORITERAT MÅL

2. I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAG ANDE
INDIKATOR
2.1 MEDBORGARNAS UPP LEVELSE AV ARBETSMÖJ LIGHETERNA I KOMMUNE N SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SYNLIGGÖRA OCH TILLGÄNGLIGGÖRA ARBE TSMÖJLIGHETERNA I HELA KOMMUNEN
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen arbetar med flera olika aktiviteter i syfte att genomföra åtagandet. En del i
arbetet är marknadsföring av kommunen som arbetsgivare, förvaltningen följer antagen handlingsplan i
arbetet. Ett flertal aktiviteter är även kopplade till arbetet med kommunens nya hemsida som kommer att ge
en ny plattform för varumärket Alingsås. Åtagandet bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal arbetstillfällen i
kommunen

Inget utfall kan
redovisas i vårbokslutet

Öka jämfört med 2018

16 050 (2017)

Antal tillfällen Alingsås
kommun deltar i
arbetsmarknadsrelaterade
forum

7 mässor/event

Öka jämfört med 2018

8 mässor/event

Tonalitet (positiv/negativ
press)

Redovisas i årsbokslut.

Öka jämfört med 2018

-5,00

*Per 30/4-2018

2.2 ANDELEN NYSTARTA DE FÖRETAG PER 1000 INVÅNARE SKA BLI FLE R
NÄMNDENS ÅTAGANDE
FÖRENKLA OCH SKAPA F ÖRUTSÄTTNINGAR FÖR N YFÖRETAGANDE I ALING SÅS KOMMUN
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: Ett arbete är påbörjat främst med att stärka dialogen med företag och regionala aktörer, t.ex.
via genomförda företagsbesök för politiker och tjänstemän. Dialog har inletts med Business Region Göteborg
(BRG) om ett näringslivspolitiskt program samt ett näringslivsforum som kommer att genomföras i maj.
Därutöver finns planering för exempelvis starta eget-utbildning och andra kompetenshöjande aktiviteter för
nystartade företags fortsatta tillväxt. Åtagandet bedöms genomföras under året.
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NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal
nystartade/nyetablerade
företag i kommunen

88

Öka jämfört med 2018

226

* Ej jämförbart med 2018

2.3 KOMMUNENS NÄRINGSLIVSRANKING SKA FÖR BÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA ANTALET INFORMATIONSKANALER FÖR NÄRINGSLIVET I SYFTE ATT UNDERLÄTTA
KONTAKTEN MED KOMMUNEN
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Arbetet är påbörjat genom flera olika aktiviteter. Exempelvis har kommunledningskontorets
kommunikationsenhet tillsammans med näringslivsenheten under våren tagit fram en ny struktur för
regelbundna nyhetsbrev till näringslivet. Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.

NYCKELTAL

7

Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal
kommunikationsinsatser
som genomförs kring
kommunens
näringslivsarbete

Inget utfall kan redovisas
i vårbokslutet

Infört digitalt system för
system för kontakt (1)

-
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PRIORITERAT MÅL

3. I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
INDIKATOR
3.1 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED BOSTADSSITU ATIONEN I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTT RAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
INFÖRSKAFFA STRATEGI SKA MARKFÖRVÄRV I SY FTE ATT MÖJLIGGÖRA TILLKOMSTEN AV FLER
BOSTÄDER
Bedömning

Prognos

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

Kommentar: Arbetet med åtagandet är ännu inte påbörjat. I första hand behöver ett arbete för att ta fram en
strategi för markförvärv påbörjas eftersom att det är en förutsättning för att sedan kunna införskaffa
strategiska markförvärv. Fokus kommer under 2019 vara att sätta igång arbetet med de fyra tillväxtområdena.
Därför är det osäkert om åtagandet kommer att bli genomfört under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal kvm markförvärv

1 122

Öka jämfört med 2018

128 222

Kommentar: Utfallet beror på mindre justeringar för genomförandet av detaljplaner och är inte kopplat till
åtagandet om att göra strategiska markförvärv.

3.2 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED ATT BO OCH LEVA I KOMMUNEN SKALL BIBEHÅLLAS ELLER
FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VIDTA ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE BEMÖTANDE, SERVICE, TILLGÄNGLIGHET I SYFTE ATT STÄRKA
MEDBORGARNAS NÖJDHET OCH ALINGSÅS SOM VARUMÄRKE
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: Arbetet med att ta fram en ny varumärkesplattform för Alingsås kommun är påbörjat tillsammans
med ett antal fler aktiviteter. Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
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NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Ny varumärkesplattform
för platsen Alingsås
framtagen/ej framtagen

Varumärkesplattform ej
klar

Varumärkesplattform
framtagen

-

Tonalitet
(positiv/negativ press)

Inget utfall kan redovisas
i vårbokslutet

Öka jämfört med 2018

-5,00

3.3 FÄRDIGSTÄLLDA BO STÄDER I FLERFAMILJSHUS OCH SMÅHUS UNDER ÅRET AN TAL/1000
INVÅNARE SKA BLI FLE R
NÄMNDENS ÅTAGANDE
AVSÄTTA RESURSER FÖR ATT MINSKA HANDLÄGGN INGSTIDEN FÖR BYGGLOV
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen har erhållit resurser som tillförs samhällsbyggnadskontoret för upphandling av
senior bygglovshandläggare. Konsultinsatser inom bygglov är redan påbörjade och kommer att fortlöpa under
året. Dialog och uppföljning avseende detta sker kontinuerligt i kommunens samhällsstrategiska grupp.
Åtagandet bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Bostäder som beviljats
bygglov under två
senaste åren, antal/1000
inv

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

11,70 (2017)

Bostäder som planlagts
under två senaste åren,
antal/1000 inv

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

15,10 (2017)
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PRIORITERAT MÅL

4. I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV
RESURSANVÄNDNING
INDIKATOR
4.1 EKONOMISKT RESULTAT SKA UPPGÅ TILL MINST 2 PROCENT AV SKATTEI NTÄKTER OCH
GENERELLA STATSBIDRA G
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA STYRNING, LEDNIN G OCH SAMARBETE MED FÖRVALTNINGARNA GENOM ATT LEDA
KOMMUNÖVERGRIPANDE SAMVERKANS- OCH LEDNINGSGRUPPER
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunledningskontoret leder och samordnar en rad kommunövergripande samverkans- och
ledningsgrupper i syfte att verkställa åtagandet. Kommunledningsgruppen (KLG) leds utav kommundirektören
och innefattar samtliga förvaltningschefer. Därutöver finns en ekonomiledningsgrupp (EKG),
kvalitetsledningsgrupp (KVAL) och gruppen REKO för redovisningsekonomer. Inom IT leder
kommunledningskontoret även varje månad eSamordnarmöten. Åtagandet bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018

Antal genomförda
förvaltningsöverskridande
tjänstemannamöten i
syfte att styra och leda

EKG: 6 st
KVAL: 3 st
REKO: 2 st
IT: 4 st
KLG: 6 st

50

57

4.2 ÅRETS INVESTERIN GAR I SKATTEFINANSIE RAD VERKSAMHET EXKLU SIVE
TILLVÄXTPROGRAMMET S KA SJÄLVFINANSIERAS GENOM RESULTAT OCH AVSKRIVNINGAR
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ATT GÖRA EN ÖVERSYN AV TJÄNSTEKATALOGEN I SYFTE ATT MINSKA KOMMUNENS
NETTOKOSTNADER INOM IT-VERKSAMHETEN
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: En dialog har inletts om genomlysning av tjänstekatalogen och de ekonomiska förutsättningarna
för IT-verksamheten. En del i det arbetet är att analysera konsekvenser av förändrad tjänstekatalog.
Ekonomiavdelningen bistår IT-avdelningen i arbetet. I samband med vårbokslutet sker en ekonomisk reglering
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mot förvaltningarna motsvarande 6 mnkr. Arbete återstår med att minska kommunledningskontorets
kostnader men åtagandet i delen som berör minskad debitering mot förvaltningarna ses som uppfyllt.
Översynen bedöms genomföras innan årets slut.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Kostnad i relation till
antal enheter

Redovisas i delårsbokslut

Lägre kostnader i relation
till antal enheter: 8 mnkr

-

4.3 NETTOKOSTNADER S KA INTE ÖKA SNABBARE ÄN SUMMAN AV SKATTEINTÄ KTER OCH
GENERELLA STATSBIDRA G
NÄMNDENS ÅTAGANDE
TA FRAM EN KONKRET PLAN FÖR ATT MINSKA DEN CENTRALA ADMINISTRATIONEN PÅ ETT
EFFEKTIVT OCH SMART SÄTT
Bedömning

Prognos

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen och dess förvaltning arbetar löpande med att finna effektiviseringar avseende
den centrala administrationen. Arbetet med att ta fram en plan är ännu inte påbörjat. Prognosen är att den
inte kommer att vara färdigställd till årsskiftet utan förväntas pågå under planperioden.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Framtagen plan/ej
framtagen plan

Ej framtagen plan

Framtagen plan

-

GENOM TIDIG OCH TRAN SPARENT DIALOG MED BERÖRDA NÄMNDER SE ÖVER KOMMUNENS
VERKSAMHETER I SYFTE ATT FINNA KOSTNADSBE SPARANDE EFFEKTIVISE RINGAR
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen har en löpande dialog och samarbete med övriga nämnder.
Ekonomiledningsgruppen diskuterar återkommande att minimera icke värdeskapande administrationsmoment,
även på kommunövergripande nivå. Ett arbete med ekonomisk genomlysning utav nämnderna är pågående,
med ett par genomförda genomlysningar. Arbetet kommer att fortsätta och intensifieras under hösten,
bedömningen är att det kommer löpa över hela planperioden där olika delar uppfylls respektive år. Detta
framför allt på grund utav vakanser och föräldraledigheter. Åtagandet bedöms i delar slutföras 2019.
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NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Genomförd översyn av
kommunens
verksamheter

Ej genomförd översyn

Genomförd översyn

-

4.4 AVVIKELSEN MELLAN REDOVISADE NETTOKOSTNADER OCH REFERENSKOSTNADER SKA
MINSKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
BEDRIVA ETT PROAKTIVT ARBETE MED VERKSAMHETSUTVECKLING OCH DIGITALISERING SAMT
STÖTTA OCH GENOMFÖRA ÅTGÄRDER TILLSAMMANS MED FÖRVALTNINGARNA
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Ett flertal digitaliseringsprojekt är pågående som leds och stöttas av kommunledningskontorets
IT-avdelning. Några är genomförda och resterande pågår eller planeras under året. Sju stycken interna etjänster har implementerats till och med april månad för anställda inom kommunen. Detta tros öka
tillgängligheten, korta ledtider och öka spårbarheten i arbetet. Ytterligare 30 interna e-tjänster är planerade
under året. Därutöver har 12 stycken externa e-tjänster implementerats under perioden, däribland att anmäla
uppehåll för sophämtning och anmäla intresse för att vara röstmottagare i EU-valet. Åtagandet och dess
tillhörande aktiviteter bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal genomförda
digitala projekt

19

Målsättning KS
flerårsstrategi: ett per
förvaltning
Målsättning IT-enheten:
80

-

4.5 SOLIDITETEN EXKLUSIVE UTLÅNING TILL DE KOMMUNALA BOLAGEN BÖR VARA
OFÖRÄNDRAD ELLER ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
BEDRIVA EN EFFEKTIV EXPLOATERINGSVERKSAMHET I SYFTE ATT KUNNA FI NANSIERA
GENOMFÖRANDET AV TIL LVÄXTPROGRAMMET
Bedömning
Delvis uppfyllt

12

Prognos
Uppfyllt
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Kommentar:Projektgrupper har tillsatts på tjänstemannanivå och påbörjat sitt arbete. Ett första steg är att ta
fram förslag till utgångspunkter samt identifiera möjligheter och hinder för respektive område. Detta ska
presenteras för KSAU i slutet av maj för vidare diskussion. Därutöver tillsätts medel för konsult för att kunna
genomföra en effektivare process och i förlängningen genomföra Tillväxtprogrammet. Ett arbete med att ta
fram exploateringsriktlinjer kommer att påbörjas under året. Åtagandet bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Netto tomtförsäljning,
tkr

11 500

Finansiera
tillväxtprogrammet

-

Sida 83 av 212

PRIORITERAT MÅL

5. I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET O CH
TILLGÄNGLIGHET
INDIKATOR
5.1 MEDBORGARNAS UPPLEVELSE AV BEMÖTA NDE OCH TILLGÄNGLIGHET I KOMMUNEN SKA
FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ANALYSERA MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN FÖR AT T VIDTA KONKRETA ÅTG ÄRDER UTIFRÅN
ANALYSEN
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Analysen är påbörjad och återredovisades delvis i samband med kommunens årsredovisning.
Analysarbetet kommer att fortsätta under året och prognostiseras att återrapporteras i samband med höstens
budgetberedning. Åtagandet bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Genomförd/ej
genomförd analys

Ej genomförd analys

Genomförd analys

-

5.2 FÖRETAGSKLIMATET ENLIGT NÖJD-KUND-INDEX SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA MÖJLIGHETEN TILL DIALOG MELLAN KOMMUN EN OCH NÄRINGSLIVET
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: Ett löpande arbete pågår och under årets första månader har fokus varit att förbättra dialogen
mellan kommunen och näringslivet genom att delta i Näringslivsrådet och genomföra företagsbesök respektive
Näringslivsforum. Projektet "Förenkla - Helt enkelt" är genomfört och arbetas vidare med inom respektive
verksamhet, en handlingsplan kommer att vara upprättad inom kort. Nyhetsbrev avseende näringslivet i
Alingsås skickas ut varje månad och en träff angående Alingsås stadskärna är genomförd. Funktionen för
företagslots är igångsatt och under fortsatt utveckling. En sondering och kunskapsinhämtning avseende
framtagandet av en näringslivspolitisk strategi är påbörjad och dialog förs om den med KSAU. Ett flertal andra
planer och aktiviteter planeras för året. Åtagandet bedöms genomföras under året.
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NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Tillför resurs för
ändamålet

0

Tillförd resurs (1)

-

Kommentar: Resurs är ännu inte rekryterad. Det är osäkert utifrån ett ekonomiskt läge huruvida
rekryteringen kommer att genomföras.

5.3 NÖJD-MEDARBETAR-INDEX SKA HÖJAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SKAPA TYDLIGHET AVSE ENDE ORGANISATION, UPPDRAG, ROLLER OCH ANSVAR GENOM ATT
INFÖRA CHEF- OCH MEDARBETARÖVEREN SKOMMELSER
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen har påbörjat arbetet med att införa chefs- och medarbetaröverenskommelser
på kommunledningskontoret. Överenskommelserna bedöms genomföras under 2019.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

NMI, Nöjd medarbetarindex Kommunledningskontoret

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

3,6

HME, Hållbart
Medarbetarengagemang Kommunledningskontoret

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

3,7

Införda chef- och
medarbetaröverenskommelser,
andel

Redovisas i årsbokslut

100,00%

0
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5.4 SJUKFRÅNVARON I KOMMUNEN SKA MINSKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ÖKAD SAMVE RKAN AVSEENDE REHABILITERINGSPROCESSEN MELLAN ALINGSÅS
KOMMUN, VÅRDCENTRALERNA I ALINGSÅS OCH FÖRSÄKRINGSKASSAN
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Pilotgenomförande av samverkansrutin inom förskolans organisation har pågått under perioden.
Utvärdering av pilotgenomförandet är planerat till oktober 2019 och planläggning för när fler förvaltningar ska
implementera samverkansrutinen beräknas bli klart under hösten 2019. För att arbetsgivaren ska kunna göra
en bedömning av arbetsförmågan och i förlängningen kunna påverka sjuktalen, krävs en tidig kontakt mellan
parterna. Den ökade samverkan ger förutsättningar till en effektiv rehabilitering som förväntas bidra till
minskade sjuktal. Åtagandet bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal parter i samverkan

1

Fler förvaltningar ska
omfattas av samverkan

1

Kommentar: Barn- och ungdomsförvaltningen är ensam förvaltning i dagsläget. Fler förvaltningar planeras
ingå i samverkan till hösten.
Total sjukfrånvaro

4,20%

Minska jämfört med
2018

3,60%

Kommentar: Ackumulerat har sjukfrånvaron minskat med 0,1% jämfört med samma period förra året.
Sjukfrånvaron jan-april 2018: 4,3%
5.5 ANDEL AV MEDBORG ARNA SOM TAR KONTAKT MED KOMMUNEN VIA TELEFON OCH FÅR ETT
DIREKT SVAR PÅ EN EN KEL FRÅGA SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM ÖKAD DIGITALISERING, SERVICE OCH VERKSAMHETSKUNSKAP KVALITETSSÄKRA
KONTAKTEN MED KOMMUNEN VIA E-POST
Bedömning
Ej utvärderad

Prognos
Ej utvärderad

Kommentar: Kommer utvärderas till delåsbokslutet.
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NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Andel (%) som får svar
på e-post inom två
dagar.

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

48

5.6 ANDEL AV MEDBORG ARNA SOM SKICKAR IN EN ENKEL FRÅGA VIA E -POST OCH FÅR SVAR
INOM TVÅ ARBETSDAGAR SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM ÖKAD DIGITALISERING, SERVICE OCH VERKSAMHETSKUNSKAP KV ALITETSSÄKRA
KONTAKTEN MED KOMMUNEN VIA TELEFON
Bedömning

Prognos

Ej utvärderad

Ej utvärderad

Kommentar: Kommer utvärderas till delåsbokslutet.

NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

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

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

81

Andel som får svar på epost inom en dag, (%)

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

69

Svarskvalitet (%)

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

67
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PRIORITERAT MÅL

6. I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE
INDIKATOR
6.1 ANTALET KOMMUNAL A TJÄNSTER MED VALMÖ JLIGHETER SKA BLI FLER
NÄMNDENS ÅTAGANDE
TA FRAM EN HANDLINGSPLAN SOM KARTLÄGGER VALMÖJLIGHETERNA INOM KOMMUNEN
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Ett arbete pågår med att utreda möjligheter avseende kommunala tjänster med valmöjligheter
samt att genomföra en kartläggning av nuläge och utsikter för utvidgade valmöjligheter. Åtagandet bedöms
genomföras under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Framtagen
handlingsplan/ej
framtagen handlingsplan

Ej framtagen
handlingsplan

Framtagen
handlingsplan

-

6.2 ANTALET VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV LAGEN OM VALFRIHETSS YSTEM SKA BLI FLER
NÄMNDENS ÅTAGANDE
RIKTA RESURSER FÖR A TT STÖDJA FÖRVALTNIN GARNA ATT MÖJLIGGÖRA FLER INFÖRANDEN AV
LAGEN OM VALFRIHETSS YSTEM
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Åtagandet hör ihop med åtagandet om att ta fram en handlingsplan där valmöjligheterna i
kommunen kartläggs. Ett kartläggningsarbete avseende nuläge och möjliga utvidgade valmöjligheter är
pågående kring detta och resurser inom stabsavdelningen på kommunledningskontoret används i det arbetet.
Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal verksamheter som
omfattas av lagen om
valfrihetssystem

Inga nya verksamheter

Öka jämfört med 2018

2
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6.3 MEDBORGARNAS BEDÖMNING AV MÖJLIGHETER TILL INFLYTANDE I KOMMUNEN SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SE UPPDRAG: SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRA G ATT STÄRKA OCH UTVECKLA DEMOKRATIN
OCH I LÄMPLIGA FORME R ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIALOG
Rapportering sker på uppdraget.

19
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PRIORITERAT MÅL

7. I ALINGSÅS UTVECKLAS VÅRDEN OCH OMSORGEN FÖR INDIVIDENS BEHOV
INDIKATOR
7.1 ANDELEN BRUKARE SOM ÄR NÖJDA MED SIN HEMTJÄNST BÖR BIBEHÅLLAS MEN TILL EN
LÄGRE KOSTNAD PER HE MTJÄNSTTAGARE
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UTVECKLA DET DIGITAL A STÖDET TILL HEMTJÄNSTEN OCH VERKA FÖR ATT ÖKA ANDELE N
TILLSVIDAREANSTÄLLDA
Bedömning

Prognos

Helt uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen har genom uppbyggnad och implementering av säker åtkomst till
verksamhetskritiska system genom tvåfaktorsinloggning stöttat vård- och omsorgsförvaltningen med digitalt
stöd. Därtill arbetar en projektledare vid kommunledningskontoret med Heltidsresan enligt en framtagen
handlingsplan i syfte att öka andelen tillsvidareanställda inom vård- och omsorgsförvaltningen. Åtagandet
bedöms vara uppfyllt i delen avseende implementerat digitalt stöd.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal genomförda
digitala projekt

1

Fler digitala projekt

Ej uppmätt

Andelen
tillsvidareanställda inom
äldreomsorgen

Tillsvidare: 72%
Månadsavlönade, exkl
tillsvidare: 7,7 %
Timavlönade: 20,3 %

Öka jämfört med 2018

Tillsvidare: 70,1 %
Månadsavlönade, exkl
tillsvidare: 8,9 %
Timavlönade: 21 %

7.2 ANDELEN BRUKARE SOM ÄR NÖJDA MED SITT ÄLDREBOENDE BÖR BIBEHÅLLAS MEN TILL EN
LÄGRE KOSTNAD PER BRUKARE
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SE UPPDRAG: KOMMUNST YRELSEN OCH VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN G ES I UPPDRAG ATT
VIDTA ÅTGÄRDER FÖR E TT NYTT ÄLDREBOENDE I STADSSKOGEN MED UT VECKLAD
VÄLFÄRDSTEKNIK OCH I PRIVAT REGI
Rapportering sker på uppdraget.
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PRIORITERAT MÅL

8. I ALINGSÅS GER UTBILDNING KUNSKAPER FÖR EN DYNAMISK FRAMTID
INDIKATOR
8.1 FÖRÄLDRARS NÖJDHET MED SITT BARNS FÖRSKOLA/SKOLA SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UTVECKLA DET DIGITAL A STÖDET FÖR NÄRMARE KOMMUNIKATION MED VÅ RDNADSHAVARE
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunstyrelsen genomför åtagandet genom att bidra med infrastruktur och teknisk kompetens
avseende uppstarten av projektet "Digital skolstart" som syftar till att stötta vårdnadshavares dialog och
informationsutbyte mellan skola och vårdnadshavare. Åtagandet bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Informationsindex för
kommunens webbplats Förskola

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

87

Utvecklat digitalt stöd

1

1

-

8.2 ANDELEN ELEVER SOM ÄR NÖJDA MED SIN SKOLMI LJÖ OCH UNDERVISNING SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UTVECKLA KOMMUNENS LOKALPLANERING FÖR EN BÄTTRE SKOLMILJÖ GEN OM ATT UTREDA
LOKALORGANISATIONEN INOM FÖRSKOLAN OCH SKOLAN
Bedömning
Ej uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: Åtagandet är ännu inte påbörjat men planering finns för att påbörja projektet efter sommaren då
rekryterad lokalförsörjare tillträder sin tjänst då. Planeringen är att en lokalförsörjningsplan under året och
åtagandet bedöms genomföras.
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NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Genomförd
lokalplanering med
skolfokus

Ej genomförd
lokalplanering

Genomförd
lokalplanering

-

8.3 ANDELEN ELEVER I ÅK 9 BEHÖRIGA TILL GYMNASIESKOLAN SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ANALYSERA DE FRAMGÅNGSFAKTORER SO M BIDRAR TILL EN ÖKAD BEHÖRIGHET TILL
GYMNASIESKOLAN OCH F ÖRESLÅ LÄMPLIGA ÅTGÄ RDER UR ETT KOMMUNÖV ERGRIPANDE
PERSPEKTIV
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

Kommentar: Arbetet är påbörjat utifrån tidigare beslut i kommunfullmäktige 3 maj 2018,§ 103. I en
återkoppling till KSAU delade berörda förvaltningar uppfattningen om att en rapport, analys och
åtgärdsprogram avseende en jämlik skola där ökad behörighet till gymnasieskolan är en naturlig del, ska ta
avstamp i regeringens nationella delmål för höjda kunskapsresultat i skolan. Delmålen skulle redovisas senast
den 15 december 2018 men har ännu inte redovisats. På grund utav försenade delmål på riksplan är det
osäkert om åtagandet kommer att genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Genomförd/ej
genomförd analys

Ej genomförd analys

Genomförd analys

-

8.4 ANDELEN GYMNASIE ELEVER MED EXAMEN IN OM TRE RESPEKTIVE FYRA ÅR SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ATT ÖKA AN DELEN ELEVER MED EXAMEN
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: Kommunledningskontoret kommer under året att arbeta med folkhälsoinsatser för ökad
skolnärvaro tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen. En
nulägesanalys håller på att tas fram. Därtill har kommunfullmäktige beviljat medel ur flyktingfonden för att ge
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målgruppen nyanlända praktikplatser och adekvat utbildning samt uppfylla de uppdrag som givits av
kommunfullmäktige i gällande flerårsstrategi, vilket också är delar som kommunledningskontoret arbetar med.
Åtagandet bedöms uppfyllas under året.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Gymnasieelever med
examen inom 3 år,
kommunala skolor,
andel (%)

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

71,4

Gymnasieelever med
examen inom 4 år,
kommunala skolor,
andel (%)

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

76,7
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PRIORITERAT MÅL

9. I ALINGSÅS HAR VI ETT RIKT OCH STIMULERANDE KULTUR-, IDROTTS- OCH
FÖRENINGSLIV
INDIKATOR
9.1 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED FRITIDS- OCH FÖRENINGSUTBUD S KA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ATT STÖD T ILL DEN IDEELLA SEKTORN, FOLKBILDNING, F ÖRENINGSLIV OCH
INTEGRATION PRIORITE RAS UTIFRÅN INRÄTTADE RIKTLINJER
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Arbete för stöd till ideella sektorn, folkbildning, föreningsliv och integration pågår i olika forum.
Åtagandet bedöms genomföras under året utifrån den planering som finns, men är av löpande karaktär.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal
kommunikationsinsatser
som genomförs kring
kommunens fritids- och
föreningsutbud

3

Målsättning KS
flerårsstrategi: Minst 6

-

Målsättning
stabsavdelning: 8

9.2 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED KOMMUNENS IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNIN GAR
SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UTVECKLA SAMARBETET MED DE FRIVILLIGA IN SATSERNA I KOMMUNEN
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: Arbete pågår med nulägesanalys och kommer att fortlöpa under året. Åtagandet bedöms
genomföras under året.
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NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar,
antal/inv 7-20 år

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

34 (2017)

9.3 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED KOMMUNENS KULTURVERKSAMHET SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
FRÄMJA KULTURVERKSAMHETEN I KOMMUNEN UTI FRÅN KULTURPERSPEKTIVET I VISION 2040 I
SYFTE ATT KOMMA FLER KOMMUNINVÅNARE TILL DEL
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Flera riktade kommunikationsinsatser avseende kulturverksamheten har genomförts och kommer
att fortsätta genomföras under året. Åtagandet bedöms genomföras under 2019.

NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Nöjd Medborgar-Index Kultur

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

60
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PRIORITERAT MÅL

10. I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT
INDIKATOR
10.1 MEDBORGARNAS UP PLEVELSE AV INFRASTRUKTUREN I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR EN FÖRBÄTTRAD DIGITAL INFRASTRUKTUR
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Arbetet med att förbättra den digitala infrastrukturen pågår löpande under året, hittills har fem
stycken satsningar genomförts. Bland annat arbetas med en uppgradering av Alingsås kommuns servermiljö för
att säkra leveransprecision, tillförlitlighet och behövd kvalitet för att möta ökade behov från organisationen i
digitaliseringsresan. Planering finns även exempelvis för att införa utökning av trådlös kommunikation inom
äldreomsorgen för att skapa förutsättningar för digitalisering. Åtagandet bedöms uppfyllas under 2019.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal genomförda
digitala
infrastruktursatsningar

5

Målsättning KS
flerårsstrategi: Öka
jämfört med 2018

-

Målsättning ITavdelning: 10

10.2 ANTALET METER GÅNG- OCH CYKELVÄGAR SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
AVSÄTTA RESURSER FÖR EN UTBYGGNAD AV GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Bedömning
Delvis uppfyllt

Prognos
Uppfyllt

Kommentar: Arbetet är påbörjat genom att resurser har avsatts för utbyggnad av gång- och cykelväg i
Långared. Upphandlingen har påbörjats och genomförandet kommer att ske under hösten. Åtagandet bedöms
därmed uppfyllas under året.
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Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal meter gång och
cykelväg

Inget utfall kan redovisas
i vårbokslut

Öka jämfört med 2018

85,3
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PRIORITERAT MÅL

11. I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR
UTVECKLING
INDIKATOR
11.1 ANDELEN HUSHÅLLSAVFALL SOM Å TERVINNS GENOM MATERIALÅTERVINNING SKA Ö KA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
FÖRSTÄRKA MILJÖARBETET GENOM KOPPLING TILL DE NATIONELLA MIL JÖMÅLEN OCH GENOM
ATT ÖKA INVÅNARNAS K UNSKAP OM AVFALLSSOR TERING OCH ÅTERVINNING
Bedömning

Prognos

Ej uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Åtagandet är ännu inte påbörjat eftersom miljöstrategen återgick i tjänst i mitten av april.
Planering finns för samverkan mellan avfallsavdelningen på samhällsbyggnadskontoret och tillväxtavdelningen
där en informationsinsats i media planeras under 2019. Åtagandet bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Hushållsavfall som
samlats in för
materialåtervinning, inkl.
biologisk behandling,
andel (%)

Redovisas i årsbokslut

Öka jämfört med 2018

45 (2017)

11.2 ANTALET METER GÅNGFARTSGATOR I ALINGSÅS CENTRUM SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR EN HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING GENOM ATT TA FRAM EN P LAN FÖR
KOMMUNENS VILJEINRIK TNING MED ALINGSÅS INNERSTAD
Bedömning
Ej uppfyllt

Prognos
Ej uppfyllt

Kommentar: Arbetet med åtagandet har inte påbörjats och det är osäkert om det kommer att genomföras
under året. Gångfartsbanor, vilket indikatorn som åtagandet är kopplat till berör, ingår snarare i
samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområde. Vad som berör kommunledningskontoret inom ramen för
åtagandet är att utveckla Alingsås stadskärna i samverkan med kommun, näringsliv och civilsamhälle. Resurser
prioriteras vidare till att genomföra kommunens tillväxtprogram.
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Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Framtagen plan/ej
framtagen plan

Ej framtagen plan

Framtagen plan

-
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PRIORITERAT MÅL

12. I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV
OMSTÄLLNING
INDIKATOR
12.1 ANTAL KOMMUNALA LADDSTOLPAR FÖR ELFO RDON SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM SAMARBETE MED ALINGSÅS ENERGI VERKA FÖR FLER LADDSTOLP AR
Bedömning

Prognos

Ej uppfyllt

Ej uppfyllt

Kommentar: Åtagandet är ännu inte påbörjat och det är osäkert om det kommer att genomföras.
Verksamheten finns snarare på samhällsbyggnadskontoret än på kommunledningskontoret. Fokus ligger initialt
på andra prioriterade områden inom samhällsplaneringsverksamheten på kommunledningskontoret. Resurser
prioriteras vidare till att genomföra kommunens tillväxtprogram.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal kommunala
laddstolpar

Inget utfall kan redovisas
i vårbokslut

Öka jämfört med 2018

4

12.2 ANDELEN FÖRNYBAR ENERGIPRODUKTION I KOMMUNALREGI SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UPPHANDLA VAROR OCH TJÄNSTER SOM ANVÄNDE R SIG AV FÖRNYBAR EN ERGIPRODUKTION
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunledningskontoret planerar genomföra åtagandet genom att kravställa angående förnybar
energiproduktion i upphandlingar. Åtagandet bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Antal upphandlingar
med förnybar
energiproduktion

Inget utfall kan redovisas
i vårbokslut

Öka jämfört med 2018

Ej uppmätt
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12.3 ANDELEN EKOLOGISK MAT I KOMMUNAL VERKSAMHET SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ATT UPPHANDLA VAROR AV EKOLOGISK SORT
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar: Kommunledningskontoret planerar genomföra åtagandet genom att i upphandling öka andelen
miljövänliga produkter och öka andelen ekologisk mat. Åtagandet bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Andel upphandlingar av
ekologisk mat i
förhållande till annan
mat

Inget utfall kan redovisas
i vårbokslut

Öka jämfört med 2018

Ej uppmätt

12.4 ANDEL MILJÖBILA R I KOMMUNAL VERKSAMHET SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ATT UPPHANDLA MILJÖKLASSADE I FORDON
Bedömning

Prognos

Delvis uppfyllt

Uppfyllt

Kommentar:
Kommunledningskontoret planerar att genomföra åtagandet genom att upphandla miljöklassade fordon vid
utbyte av fordon och nyinköp av fordon. Åtagandet bedöms genomföras under året.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall per 190430

Mål 2019

2018 per 181231

Andel upphandlingar av
miljöklassade fordon i
förhållande till andra
fordon

Inget utfall kan redovisas
i vårbokslut

Öka jämfört med 2018

Ej uppmätt
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Uppdrag
1. SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT FLER PERSONER MED LÖNESTÖD SKA
ANSTÄLLAS I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN SAMT FÖLJA UPP UTFALLET ÅRLIGEN
Status

Prognos

Påbörjad

Ej genomfört

Kommentar: I kommunen finns en väg in för hantering av anställningsstöd och praktikplatser via
arbetsmarknadsenheten. HR-avdelningen vid kommunledningskontoret har tidigare tillsammans med
arbetsmarknadsenheten tagit fram en intern process med utpekade ansvarsområden. Uppföljning och justering
pågår för att ytterligare samordna, tydliggöra och effektivisera processen. Uppdragets genomförande under
året bedöms som osäkert då Arbetsförmedlingen fått ett förändrat politiskt uppdrag.

2. SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT ÖKA EXTERN MEDFINANSIERING,
EXEMPELVIS FRÅN EU, OM DET INTE MEDFÖR BESTÅENDE KOSTNADER
Status

Prognos

Ej påbörjad

Ej genomfört

Kommentar: Uppdraget är avhängigt planerad förstärkning på näringslivsenheten, på grund utav detta finns en
osäkerhet om uppdraget kommer att genomföras under 2019. Det är därför ännu inte påbörjat. Initialt fokus
kommer vara sondering, kartläggning och nätverk.

3. KOMMUNSTYRELSEN FÅR I UPPDRAG ATT INFORMERA FÖRETAG OM
UPPHANDLINGSFÖRFARANDET FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR FLER ATT DELTA I
UPPHANDLINGAR
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Ett arbete pågår med att informera om upphandlingsförfarandet i olika forum och kommer
även att fortsätta under året. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.
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4. KOMMUNSTYRELSEN FÅR I UPPDRAG ATT SÄKERSTÄLLA ÖKAD TILLGÅNG PÅ SÅVÄL
BOSTADS- SOM VERKSAMHETSMARK
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Uppdraget är påbörjat, beslut om planprioritering togs av kommunstyrelsen i början på året. En
uppstart av tillväxtprogrammet är påbörjat genom att projektgrupper har tillsatts för genomförandet. Förslag
till riktlinjer för planprioritering kommer att presenteras efter sommaren i samverkan med
samhällsbyggnadskontoret. Planen är att fullfölja genomförandet av tillväxtprogrammets utifrån programmets
målbild. Uppdraget bedöms genomföras under året.

5. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT GÖRA EN ÖVERSYN AV KOMMUNALA
BESTÄMMELSER, I SYFT E ATT MINSKA REGLER FÖR FÖRETAGEN
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Kommunstyrelsens främsta strategi för att underlätta med företagen har varit projektet ”Förenkla
helt enkelt”. Under flera utbildningsdagar under ett drygt år har personal från kommunens olika förvaltningar
med tyngdpunkt deltagit för att få fram konkreta förslag på vilka områden kommunen kan förbättra och hur
detta kan ske. Åtta fokusområden har tagits fram utifrån över 200 förbättringsförslag som uppkommit under
projektet. Dessa åtta fokusområden ska det nu jobbas vidare med i olika arbetsgrupper för att ytterligare
konkretisera hur kommunen kan utvecklas. Verkställandet av detta beräknas att ske under hösten.

6. KOMMUNSTYRELSEN OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT,
GENOM AKTIVT SAMARBETE MEN MARKNADENS INTRESSENTER, GENOMFÖRA EN
SNABBARE OCH EFFEKTIVARE PLAN- OCH EXPLOATERINGSPROCESS
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Dialogen om hur kommunen ska arbeta med marknadens intressenter är påbörjad och fortlöper.
En särskild dialog med KSAU angående tillväxtområdena kommer att ske i slutet av maj månad. Planering finns
för att utveckla och marknadsföra e-tjänsten inom exploatering samt att inkludera externa aktörer tidigt i
processen utifrån de olika tillväxtområdenas förutsättningar och stämma av med kommunstyrelsen. Uppdraget
bedöms genomföras under 2019.
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7. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT GENOMFÖRA EN UTREDNING SOM SKA
SYFTA TILL ATT FINNA KOMMUNENS VILJA MED FRAMTIDEN FÖR E20 SAMT VÄSTRA
STAMBANAN
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Kommunstyrelsen har påbörjat ett arbete med att finna den politiska viljeinriktningen, i maj
månad hålls möten mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden kring detta. Det finns även
etablerade kontakter med trafikverket och både kort- och långsiktiga åtgärder hanteras. Under hösten
beräknas ett beslut fattas kring kommunens konkreta ställning i frågan.

8. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT VERKA FÖR EN FORTSATT UTBYGGNAD AV
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: En gång- och cykelväg i Långared planeras att byggas ut under året. Resurser för ändamålet har
avsatts. En upphandling är påbörjad och genomförandet är planerat till hösten. Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

9. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT VIA ÄGARDIREKTIV TILL AB ALINGSÅSHEM
MÖJLIGGÖRA FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR FÖR ATT BOLAGET SKA KUNNA BYGGA
BILLIGA OCH TILL YTAN MINDRE HYRESLÄGENHETER
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: En revidering av ägardirektiv för AB Alingsåshem har påbörjats. Nya ägardirektiv beräknas antas
innan sommaren.

10. KOMMUNSTYRELSEN OCH VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT
VIDTA ÅTGÄRDER FÖR E TT NYTT ÄLDREBOENDE I STADSSKOGEN MED UTVECKLAD
VÄLFÄRDSTEKNIK OCH I PRIVAT REGI
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Uppdraget har påbörjats genom att dialog med intressenter har inletts, liksom diskussion samt
åtgärder kring platsen. Uppdraget bedöms genomföras under året.
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11. KOMMUNSTYRELSEN GES TILLSAMMANS MED SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
SAMT BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN I UPPDRAG ATT TA FRAM EN PLAN FÖR SÄKER
OCH TRYGG SKOLVÄG
Status
Ej påbörjad

Prognos
Ej genomfört

Kommentar: Från kommunstyrelsens sida är uppdraget ännu ej påbörjat. Det bedöms som osäkert om det
kommer att genomföras under året.

12. 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
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Kommunstyrelsen planerar att genomföra uppdraget genom att kravställa angående social
hänsyn i lämpliga upphandlingar. Uppdraget bedöms genomföras under året.

13. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT AKTIVT VERKA FÖR OCH GENOMFÖRA
FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Kommunstyrelsen arbetar löpande med att genomföra flerårsstrategins utpekade vilja. Nämnden
har även ett kommunövergripande ansvar för att beslutad flerårsstrategi efterlevs. Det arbetet sker i form av
dialogträffar med förvaltningarna, uppföljningar i bokslut, ekonomisk månadsuppföljning av nämnderna,
utformning av anvisningar, mm. Arbetet för att verkställa uppdrag och åtaganden som är riktade till
kommunstyrelsen pågår löpande under året. Kommunledningskontorets avdelningar har antagit arbetsplaner
som alla utgår från fullmäktiges och kommunstyrelsens flerårsstrategier och beskriver hur avdelningarna
planerar arbetet. Uppdraget bedöms genomföras under året.
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14. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT REDUCERA SIN CENTRALA
ADMINISTRATION OCH FÖRESLÅ MÖJLIGHETER TILL FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
EFFEKTIVISERINGAR
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Arbetet med att reducera central administration pågår inom alla kommunledningskontorets
avdelningar. En stor del av arbetet är hänförligt till utveckling av e-tjänster och digitalisering av tjänster som
t.ex. voteringsapp, digital sekretesshantering av möteshandlingar, anmälan av delegationsbeslut, digital
signering och interna e-tjänster för att effektivisera processer mellan förvaltningar och
kommunledningskontoret. Den digitala utvecklingen väntas ge en effektivare administration och frigöra
arbetstid för medarbetare. Kommunledningskontorets IT-avdelning stöttar både den egna och övriga
förvaltningar i detta arbete. Övergripande effektiviseringar sker också exempelvis i form av att kommunen vid
halvårsskiftet tar över den ekonomiska uppföljningen och budgetarbetet för Räddningstjänsten vilket innebär
en intäkt för kommunen och som hanteras inom ordinarie bemanning. Ett arbete pågår även med att se över
administrationen rörande kommunens verksamhetssystem Hypergene, med målsättningen att förenkla och
förbättra. Sammantaget bedöms uppdraget uppfyllas 2019.

15. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄRKA OCH UTVECKLA DEMOKRATIN
OCH I LÄMPLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIALOG
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Arbetet med att ta fram en nulägesanalys och utveckla olika forum för demokratiutveckling är
påbörjat. Uppdraget bedöms genomföras under 2019.

16. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN STRATEGI FÖR HUR DIGITALA
LÖSNINGAR GENOM EXEMPELVIS ARTIFICIELL INTELLIGENS KAN INFÖRAS I SYFTE ATT
MINSKA ADMINISTRATIONEN
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Kommunstyrelsens del i uppdraget kommer framför allt vara att stötta respektive nämnd med
teknisk kompetens i framtagande av deras digitala verktyg och lösningar för automatisering. Avseende denna
del bedöms uppdraget genomföras under året.
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17. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER KOMMUNENS SAMLADE
VERKSAMHET I SYFTE ATT FINNA KOSTNADSBESPARANDE EFFEKTIVISERINGAR OCH
ÅTERKOMMA MED FÖRSLAG INFÖR KOMMANDE ÅRS FLERÅRSSTRATEGIBEREDNING
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Som en del av handlingsplanen Effekt har genomlysningar av förvaltningarna påbörjats.
Genomlysningen av socialnämnden är färdig och nu pågår arbetet med att genomlysa vård- och
omsorgsnämnden. Arbetet kommer att pågå under hela året. Prognosen är att genomlysning av samtliga
nämnder inte kommer genomföras innan höstens budgetberedning på grund av tidsbrist. Däremot kommer de
större nämnderna att vara genomlysta inför höstens budgetberedning. Uppdraget bedöms genomföras under
2019.

18. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT FÖLJA UPP LÖNEKARTLÄGGNING OCH VID
BEHOV VIDTA LÄMPLIGA ÅTGÄRDER
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: En lönekartläggning är påbörjad och kommer att återredovisas under maj eller juni. Uppdraget
bedöms genomföras under året.

19. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT INRÄTTA EN VISSELBLÅSARFUNKTION SOM
GER ANSTÄLLDA OCH INVÅNARE MÖJLIGHET ATT RAPPORTERA OEGENTLIGHETER UTAN
ATT DRABBAS AV NEGATIVA KONSEKVENSER
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Arbetet med att inrätta en visselblåsarfunktion är påbörjat med att utreda hur funktionen kan
utformas, utreda teknisk funktion samt ta fram förslag till organisation. Uppdraget bedöms genomföras under
året.
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20. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN GEMENSAM VÄRDEGRUND
FÖR HELA ORGANISATIONEN
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Kommunen har en gemensam värdegrund som genom uppdraget ska synliggöras i styrmodell,
dokument, kommunportal och hemsida. Därtill ska det säkerställas att värdegrunden är en del i introduktionen
av nyanställda medarbetare och chefer. Uppdraget bedöms genomföras under året.

21. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA STYRNINGEN I
KOMMUNKONCERNEN GENOM ATT BLAND ANNAT REVIDERA STYRMODELLEN I SYFTE
ATT HA EN TYDLIG KOPPLING TILL VISION OCH VÄRDEGRUND
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Ett arbete för ändrad ekonomistyrning, som är en första del i revideringen av styrmodellen, är
påbörjad. Även arbetet med att göra en översyn av styrmodellen samt att synliggöra antagen värdegrund är
påbörjad. Styrmodellen bedöms bli reviderad innan årets slut.

22. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT I SAMVERKAN MED
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB VERKA FÖR ÖKAD NYPRODUKTION AV
BOSTÄDER
Status
Ej påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Uppdraget är ännu inte påbörjat men bedöms genomföras under året. En första dialog med
berörda parter planeras att genomföras i maj. Planen är att upprätta en löpande dialog i syfte att fastställa
behov av byggrätt samt se över direkttilldelning av mark till Alingsåshem med utgångspunkt i kommunens
riktlinjer om markanvisning.
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23. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT I SAMVERKAN MED
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB VERKA FÖR FÖRSÄLJNING AV
NÄRINGSLIVSFASTIGHETER I FABS AB
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Kommunledningskontoret har haft ett flertal dialoger med tjänstemän från Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB kring uppdraget. Nuvarande ägardirektiv tillåter fastighetsförsäljningar,varvid revidering av
ägardirektiven inte är nödvändiga. Bolaget arbetar kontinuerligt med försäljning av näringslivsfastigheter.
Uppdraget bedöms genomföras under året.

24. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT I SAMVERKAN MED
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB GÖRA EN ÖVERSYN INKLUSIVE
KONSEKVENSANALYS AV DET KOMMUNALA FASTIGHETSBESTÅNDET I SYFTE ATT UPPNÅ
EN OPTIMAL FÖRVALTNINGSFORM
Status
Påbörjad

Prognos
Genomfört

Kommentar: Ett inledande möte med tjänstemän hos Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB har hållits.
Arbetet kommer att inledas under året och ambitionen är att ha genomfört översynen innan årets slut.
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Internkontroll
Kontrollmomenten ska enligt flerårsstrategin genomföras tre gånger per år. Vid vårbokslutet sker
årets första internkontrolluppföljning och avser det första tertialet 2019. I år har uppföljning av
ärenden tillkommit som ett nytt kontrollmoment.
Kontrollmoment
Vi följer inte ramavtal
Vi kan inte säkerställa att villkoren i upphandlade avtal följs
Löneglidning
Uppföljning av bolagens ägardirektiv*
Kontroll av moms
Uppföljning ärenden
Kontroll av representation
Kontroll av leverantörsfaktura
Leasingavtal
* Följs upp en gång om året i samband med kommunens samlade årsbokslut.
Vi följer inte ramavtal/vi kan inte säkerställa att villkoren i upphandlade avtal följs
Vid kontroll av att ramavtal följs, så kallad avtalstrohet, samt kontroll av att villkoren i upphandlade
avtal följs har 20 stickprov tagits på leverantörsfakturor och jämförts mot avtal. Stickproven avser
perioden januari till och med april. Alla stickprov överstiger fakturabelopp på 20 tkr. Jämförelse av
fakturornas innehåll har gjorts mot ramavtal och dess bilagor.
I de fall det är möjligt att härleda kostnaden till ett ramavtal råder avtalstrohet. I majoriteten av
dessa fall stämmer även fakturauppgifterna mot de krav som ställs i avtalet. De övriga stickproven
visar sig vara svåra att kontrollera om avtalstroheten råder, detta på grund av att det inte är en
kostnad som kan härledas till ett befintligt ramavtal som finns i avtalsdatabasen. I de flesta fall tyder
fakturan på att det är ett köp genom direktupphandling och dessa avtal ansvarar respektive enhet
för. När avtal ej går att kontrollera kan inte heller några slutsatser dras avseende huruvida
fakturauppgifterna på fakturan stämmer mot avtalet.
Löneglidning
Uppföljning av kommunledningskontorets löneglidning gjordes senast vid årsbokslutet. I den
kommunala sektorn finns ingen standardiserad mätmetod för löneglidning. Metoden som Alingsås
kommun använder har setts över och förtydligas nedan:
Alingsås kommun har valt att beräkna den procentuella skillnaden på medellönen vid två separata
mätdatum. Medellönen beräknas på befintligt tillsvidareanställda personer i verksamheten vid
respektive mätdatum. I beräkningen av löneglidning finns det en hel del faktorer som påverkar
resultatet. Bedömningen är att kontrollmomentet genomförs under året.
Uppföljning av bolagens ägardirektiv
Följs upp en gång om året i samband med kommunens samlade årsbokslut.
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Uppföljning ärenden
Uppföljning av ärenden har gjorts genom att ta fram hur många ärenden som fanns under
handläggning och hur många ärenden som var inför beslut den första januari och den sista april. Det
har även tagits fram hur många ärenden som har avslutats under perioden. Kontrollen visar att det
fanns 328 ärenden under handläggning och 88 ärenden inför beslut den första januari. Den sista april
fanns 513 ärenden under handläggning och 149 ärenden inför beslut. Under perioden avslutades 312
ärenden och det startades 374 ärenden. Uppföljningsperioden avser tertial ett 2019.
Registrator skickar efter varje kvartal ut mail till samtliga handläggare på kommunledningskontoret
om deras öppna ärenden och efter svar från handläggare avslutas ärenden. Det är viktigt att detta
moment utförs varje kvartal för att ha kontroll över ärendebeståndet. Det finns fortfarande ett stort
antal äldre ärenden som ska avslutas.
Moms
40 fakturor har kontrollerats med avseende moms. Inga avvikelser noterades. Momsen hanteras
korrekt.
Representation
På representations- och internrepresentationskontot har 27 av 125 poster kontrollerats vilket
motsvarar 84,5 procent av kostnaden för representation under januari till och med april. Samtliga
utom ett stickprov innehöll syfte och deltagarlista saknades på ett fåtal av stickproven. Kontrollen
visade att få skrivit vilket datum som representationen ägde rum vilket är viktigt för att kunna
jämföra kvitto och angivet datum.
Leverantörsfakturor
Vid kontroll av leverantörsfaktura har fakturor från 40 olika leverantörer slumpmässigt valts ut och
kontrollerats avseende grunduppgifter, exempelvis fakturabelopp, bankgiro och F-skatt. De
kontrollerade leverantörsfakturornas belopp och grunduppgifter stämmer med redovisningen och
uppgifterna i redovisningssystemet innehåller korrekt information. Alla kontrollerade leverantörer är
registrerade för F-skatt.
Leasingavtal
Kontroll av leasingavtal som kommunledningskontoret ansvarar för visar att vi följer avtalen med
undantag för en leasad kaffemaskin.
Åtgärder
Kommunledningskontoret har beviljats medel ur innovationsfonden för att införa elektronisk handel.
E-handel innebär att beställningar på ramavtal görs via en kommunspecifik portal där avtalens
produkter är inlästa. Detta kommer i förlängningen att leda till högre avtalstrohet då endast behöriga
beställare kan lägga beställningar via systemet, samt att endast upphandlade produkter finns i
sortimentet. Projektet har påbörjats under 2018 och arbetet fortsätter under 2019. Utöver detta
fortsätter arbetet med avtalsuppföljning, utbildningar och intern kommunikation om våra avtal och
förbättringar i vår avtalsdatabas.
Rutiner följs i övrigt ganska väl. Mindre brister har påvisats och det finns ett fortsatt behov att arbeta
med internkontroll. Kommunledningskontoret kommer att internt kommunicera övriga påvisade
brister och vidta lämpliga åtgärder. Däribland ge ökad förståelse för våra rutiner kring dessa frågor
bland nyanställda och chefer.
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Omedelbara åtgärder
Kommunledningskontoret har inte identifierat några områden som kräver omedelbar åtgärd.
Redovisning av uppdragsföretag
Städning: Samhall
Flaggning: Alingsås vaktbolag
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verks a mhetens i ntäkter

Budget
2019

Vårbokslut
2019

Prognos
helår

Avvikelse
2019

Vårbokslut
2018

Differens
2018/2019

60 601

19 801

57 358

-3 243

22 065

-2 264

-84 277
-4 259
-51 056
-16 801

-24 849
-1 479
-15 023
-6 797

-77 767
-4 308
-50 096
-19 587

6 510
-49
960
-2 786

-25 853
-1 696
-13 464
-6 023

1 004
217
-1 559
-774

-156 393

-48 149

-151 759

4 634

-47 036

-1 113

Verksamhetens
nettokostnader

-95 792

-28 348

-94 400

1 392

-24 971

-3 377

Kommunbi dra g
Fi na ns netto

95 632
160

31 877
61

95 631
157

-1
-3

28 710
137

3 167
-76

0

3 590

1 387

1 387

3 877

-287

Pers ona l kos tna der
Loka l hyror
Köp a v tjä ns ter
Övri ga kos tna der
Verks a mhetens kos tna der

Årets resultat

Övergripande kommentarer till resultat och prognos
Prognosen per helår uppgår till + 1,4 mnkr. Resultatet för bokslutsperioden uppgår till + 3,6 mnkr.
Kommunstyrelsens kommunbidrag för året uppgår till 95,6 mnkr. Det är en ökning från tidigare år
och har inneburit förstärkningar inom kommunstyrelsens verksamheter. Det positiva resultatet är
väntat då det finns ett flertal vakanta tjänster samt verksamheter som uppbär kostnader under
senare delen av året, bland annat till följd av EU-val samt 400-årsfirande. Utfallet och prognosen
försämras vidare till följd då beviljande- och planering av beviljande av ej budgeterade bidrag.
Jämförs prognosen i vårbokslutet med prognosen i marsuppföljning är den 1,4 mnkr bättre. Den
främsta förklaring är att åtgärder vidtagits för minska underskottet hos IT-verksamheten samt i övrigt
en återhållsamhet gällande nyttjande av konsultmedel. Åtgärder har också skett för att skapa ett
utrymme att politiskt prioritera medel. Bland annat till bidrag, utredningar och övrigt tillkommande
frågor som uppstår under året. Utrymmet som finns tillgängligt för politisk prioritering motsvarar
prognosen, 1,4 mnkr.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på
närmare 6 mnkr. Det pågår ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader och ett
åtgärdspaket för att bromsa utvecklingen kommer att tas fram. I nuläget bedöms det inte vara
möjligt att räkna hem några ytterligare effekter av åtgärder i prognosen då det fortsatt finns ett antal
poster som behöver utredas ytterligare.
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Jämfört med föregående år förbrukas samlat en något större del av budgeten tertial ett. En förklaring
tros vara att kommunstyrelsens flerårsstrategi beslutades i början av februari jämfört med slutet av
mars året innan.
Förklaringen till en positiv prognos, trots underskott inom IT-verksamheten, är ett flertal vakanta
tjänster samt lägre nyttjande av konsultmedel.
Kommunledningskontoret gör, med bakgrund i de ekonomiska utmaningar IT-verksamheten har.
bedömningen att övriga verksamheter behöver arbeta aktivt med att behålla prognosticerade
överskott snarare än att eftersträva budgetföljsamhet. Detta för att balansera upp underskottet inom
IT-verksamheten samt skapa ett utrymme till politiska prioriteringar.
Jämförs utfallet i vårbokslutet mellan åren är skillnaden marginell (0,2 mnkr). I analysen bör beaktas
kommunstyrelsens ökade budgetram om ungefär tio miljoner 2019 samt ett avgångsvederlag som
belastade förra årets utfall om 3 mnkr. Ett resultat likt föregående år visar då på högre
nettokostnader om drygt 3 mnkr. Det är framförallt högre kostnader under köp av tjänster och lägre
intäkter som förklarar nettokostnadsökningen.
Kommentarer per prognostiserad resultatpost
Verksamhetens intäkter förväntas avvika negativt. Den största avvikelsen finns inom ITverksamheten. Avvikelsen är planerad då tidigare beslut om lägre avgifter inom tjänstekatalogen
verkställs. De lägre intäkterna var i budgetarbetet tänkta att mötas upp av motsvarande lägre
kostnader, en sådan utveckling återspeglas inte i verksamhetens prognos. Även försäljning avseende
kommunikationstjänster inom kommunen förväntas bli lägre än budgeterat.
Lokalkostnader förväntas ligga i nivå med budget.
Personalkostnaderna väntas redovisa ett överskott om ungefär 6,5 mnkr. Det är lägre än en rakt
framskriven prognos och motsvarar ungefär tolv årsarbetare. Att överskottet mattas av under
resterande del av året beror i huvudsak på att tjänster tillsätts och genererar högre kostnader.
Jämfört med marsprognosen väntas en något senare tillsättningsgrad, vilket förbättrar prognosen.
Köp av tjänst förväntas redovisa ett överskott. Detta skiljer sig från tidigare nollprognos och förklaras
av att verksamheterna aktivt är återhållsamma för att skapa ett ekonomiskt utrymme. Större
underskott inom IT-verksamhetens konsultköp väntas dock fortsatt.
Övriga kostnader prognostiseras att avvika negativt till följd av ökade kostnader inom IT och ej
budgeterade bidrag till Alingsås Ryttarsällskap och Stora Mellby Sportklubb. Även kostnader för en
riktade utredningar belastar prognosen under övriga kostnader negativt.
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Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Budget Vårbokslut
2019
2019
Inkomster
Investering
-varav exploatering
Exploatering
TOTALT INKOMSTER

0

Prognos
helår

0

Avvikelse
prognos/budget
2019

0

Vårbokslut
2018

0

Differens
2018/2019

0

Kommunstyrelsen har inga förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid.
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0
0
0
0
0

Drift exploatering
Belopp i tkr

Verks a mhetens i ntä kter

Budget Vårbokslut
2019
2019

Prognos
helår

Avvikelse
prognos/budget
2019

Vårbokslut
2018

Differens
2018/2019

5 080

14 607

15 122

10 042

336,7

14270

Pers ona l kos tna der
Loka l hyror
Köp a v tjä ns ter
Övri ga kos tna der

-5 828
0
-360
808

-1 850
0
-153
-2 305

-4 753
0
-6 478
-2 888

1 075
0
-6 118
-3 696

-1450
0
-325
275

-400
0
172
-2580

Verks a mhetens kos tna der

-5 380

-4 308

-14 120

-8 740

-1 500

-2808

Verksamhetens
nettokostnader

-300

10 299

1 002

1 302

-1 163

11463

Kommunbi dra g

300

100

300

0
0

333,3

-233
0

0

10 399

1 302

1 302

-830

9569

Årets resultat

Intäkterna från lokalhyror och arrenden prognostiseras till ca 1,1 mnkr, ca 0,1 mnkr under budget,
vilket ligger nivå med 2018. Den största skillnaden när det gäller intäkter jämfört med tidigare år är
att reavinsterna från tomtförsäljningar resultatförs mot exploaterings ansvar istället för mot
finansieringen.
Hittills i år har Alingsås kommun sålt tre tomter. Försäljningsintäkterna för dessa tomter är 14 mnkr.
Ytterligare en tomt förväntas säljas i Stadsskogen. Förväntade försäljningsintäkter är inte med i
prognosen då det är osäkert om tillträdet sker 2019 eller 2020.
Personalkostnaderna prognostiseras till ca 1 mnkr lägre än budget. Detta beror på att en
medarbetare går i pension i juli och att en medarbetare avslutar sin anställning i augusti samt att
enheten har en vakant tjänst som tillsätts först i augusti.
Skillnad i utfall per sista april exklusive resultatföring av tomter är ca 0,4 mnkr, medans prognosen
per helår skiljer 0,7 mnkr jämfört med utfall 2018. Skillnaden beror på att verksamheten är
fullbemannad i augusti samt att medarbetare som har varit föräldralediga samt sjukskrivna arbetar i
högre grad.
Prognosen för köp av tjänst skiljer sig jämfört med budget, detta beror främst på planbeställningar
för områden i Tillväxtprogrammet: 1,5 mnkr för Mjörnstranden, 2 mnkr för Norra Länken, 2 mnkr för
Södra Stadsskogen samt en beställd lokaliseringsutredning om 0,5 mnkr för Norra Bolltorp.
Kostnaderna täcks av tomtförsäljning.
Övriga kostnader skiljer sig mot budget och beror på kostnader avseende de tre tomterna som sålts.
Det beräknade bokförda värde per tomt ska resultatföras samtidigt som köpeskillingen. Stort fokus
ligger på tillväxtprogrammets genomförande.
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Investeringar

Tkr

Expansionsinvestering
Cykelbaneutbyggnad
Konstgräsplaner
Julbelysning centrum
KS digitalisering
-varav exploatering
Kristallen
Nordöstra Stadsskogen
T3 bergkullegatan
T2 Norra delen Tomtebog
E2 Stadsskogen Grankullegatan
Gata Knektegårdsg
Cirk grankulleg 55-59
Kvartersmark gran.g. 55-59
Skårsv. Gata-GC
Lekplats Skårsv
Hjortmarka
P-plats Sollebrunn
Skateanläggning Savannen
Skateanläggning Sollebrunn
Inköp markreserv
AT Stadsskog
Kransgatans förlängning
Cpl & timglas Stadskogst

Övrigt
Imageinvestering
Imageinvestering
Reinvestering
Inventarier
Tjänstekatalogen
Fastigheter
Ombygg café folketspark
Anpassningsinvestering
IT-infrastruktur
Totalt utgifter

Budget 2019

Vårbokslut
2019

Prognos
helår

Avvikelse
Vårbokslut
Differens
prognos/
2018
2018/2019
budget 2019
19 261
5 009
343
864
5 500
0
0
0

24 270
5 500

1 207
0

0
0

89
4

89
4

-89

5 000
13 770

0
1 114

5 000
8 668

0

500
2 500
2 850

0
0
69

0
420
720

800
0

904
0

1 950
1 600

0
0

1
6

1
560

0
7 000
0
0

5
100
24
4

165
2 900
100
229

-165
4 100
-100

0
0
0
0
0
0
0
120
0
0
10 500
800
4 700
3 000
2 000
3 300
3 300
38 070

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3 009
236
1 810
0
964
1 796
1 796
6 011

0
0
0
23
0
0
0

0
0
0
-23

0
9 000
800
4 700
1 250
2 250
3 300
3 300
31 561

-4
5 102
500
2 080
2 130
-1 150
0
-1
-560

-229

0
0
0
120
0
0
1 500
0
0
1 750
-250
0
0
6 509

27
7

62
-3

0
309

0
805

0
0
0

0
0
69

0
0

904
0

0
3

1
3

2
0
0
27

3
100
24
-23

2
25
100
0
5
144
1
0
0
0
4 092
215
1 285
2 592
0
0
0
4 434

-2
-25
-100
1
-5
-144
-1
0
0
0
-1 083
21
525
-2 592
964
1 796
1 796
1 577

Investeringsutgifterna uppgår till 6 mnkr per april 2019. Utfallet är 1,6 mnkr högre än samma period
föregående år. Anledningar till det högre utfallet i år är att IT:s investering för IT-infrastruktur på 1,8
mnkr färdigställdes i början av januari istället för december 2018 som planerat. Även ombyggnad av
café folkets park slutförs under våren samt en i övrigt högre exploateringstakt. Prognosen per helår
väntas bli 31,6 mnkr vilket är 6,5 mnkr lägre än budgeterat vilket främst beror på lägre
expansionsinvesteringar och reinvesteringar. Nedan kommenteras varje enskilt projekt.
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Expansionsinvesteringar
Cykelbaneutbyggnad: Projektet förväntas färdigställas påbörjas under våren och färdigställas under
hösten med reservation för att eventuell plantering och beläggning sker våren 2020.
Konstgräsplaner: Komplettering av bollstängsel samt höjning av konstgräs för enklare snöröjning.
Projektet är avslutat och skötseln överlämnas till kultur- och utbildningsförvaltningen.
KS-digitalisering: Fokus på digitaliseringsarbetet kommer att intensifieras under året och just nu
pågår ett arbete tillsammans med förvaltningarna för att ta fram en plan på hur avsatta
investeringsmedel om 25 mnkr kommande fem år för att digitalisera kommunens verksamheter bäst
nyttjas. En återrapportering kring arbetet kommer att ske under hösten.
Kristallen: Avser gångväg som tidigast kommer att byggas ut 2020-2021 om detaljplanen för
bostäder och genomfartsgata vid Kavlås Äng vunnit laga kraft.
Nordöstra Stadsskogen: Nedanstående projekt räknas alla till projekt Nordöstra stadsskogen och
budgeten är fördelad på olika projekt men projekten bör ses som en helhet med en total budget om
6,1 mnkr och total prognos om 5,4 mnkr.
Projekten Cirk. Grankulle 55-59 och Kvartersm. Grank.g. 55-59 har redovisat utfall som avser
kostnader för nedlagd tid för slutreglering av entreprenad. Prognos är färdigställande under året.
T2 Norra delen Tomtebogatan byggs troligen färdig innan sommaren. Prognos per helår uppgår till
1,9 mnkr.
E2 Stadsskogen grankullegatan. Lantmäteriförrättning slutförs under året. Del av gatan ska
färdigställas med asfalttopp och farthinder. Gatan överlämnas till samfällighet. Kommunens kostnad
ca 1,6 mnkr.
T3 Bergkullegatan. Projektering av anläggningarna samt upphandling av entreprenad ska utföras
under året. Entreprenaden beräknas komma igång i årsskiftet 2019/2020. Återstående budget
prognostiseras att användas 2020.
Skårsvägen: Utfall avser projektering och framtagande av upphandlingsunderlag för utbyggnad av
gata, gc-väg och lekplats med mera. Utbyggnad av anläggningarna kommer ske under året och
entreprenad är upphandlad. Ny budget är 4 mnkr enligt kontraktssumma med entreprenad och
övriga kostnader varav vidarefakturering till exploatörer och Alingsås Energi uppgår till cirka 1,1 mnkr
i januari 2020.
Hjortmarka naturreservat: Två fastighetsköp vars lagfartskostnader kommer att tillkomma samt en
kostnad för naturreservatets gräns. Exploateringsenhetens arbete med markåtkomsten inom
reservatet kommer att avslutats under året.
Reinvesteringar
Inventarier: Avser inventarier för kommunledningskontorets verksamhet. Utfall är i nivå med budget
och prognosen är att alla medel kommer att användas under året.
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Tjänstekatalogen: Avser bland annat inköp av datorer inom ramen för tjänstekatalogen. Under de
första fyra månaderna har 38 procent av budgeterade medel förbrukats vilket är något över budget
per april men ligger generellt i linje med föregående tre år för de första fyra månaderna.
Fastigheter: Under årets första fyra månader har ingen investering avseende övrigt fastighetsbestånd
skett. Planerade investeringar är bland annat att förbättra elsystem på Lövekulle Camping samt
mindre planerade investeringar i fastigheter.
Ombyggnad café folketspark: Projektet avser ombyggnad av café och toaletter i Alingsåsparken och
färdigställs under våren. Prognosen är ett utfall om 2,3 mnkr.
Anpassningsinvesteringar
IT-infrastruktur: Avser investeringar i kommunens IT-infrastruktur. 54 procent av årets
investeringsmedel har förbrukats till och med april vilket beror på att vald leverantör inte hann
genomföra arbetet med serverhall 2018 som planerat utan arbetet föll istället ut under 2019.
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Personal
Anställda
Antalet tillsvidareanställda på kommunledningskontoret har ökat jämfört med föregående år. I april
2018 var det 99 tillsvidareanställda, samma period 2019 är det 104 tillsvidareanställda. Ökningen
beror på att vakanta tjänster har tillsatts. Ytterligare ökning kommer att ske då det även finns en del
tjänster där rekryteringen är avslutad men personerna inte börjat jobba i organisationen än.
Tillsvidareanställda

Tillsvidare
Antal
personer
104

Antal
anställningar
104

Antal
årsarbetare
101,2

Medelålder
45,3

Sysselsättningsgrad
(snitt)
97%

Administration

88

88

86,4

45,5

98%

Teknikarbete

15

15

13,8

43,9

92%

1

1

1,0

51,0

100%

AID-struktur

Vård- och omsorgsarbete m
m

Månadsanställda

AID-struktur
Administration
Kultur turism och
fritidsarbete
Teknikarbete
Vård- och omsorgsarbete

Månadsavlönad
Antal
personer
113

Antal
anställningar
121

Antal
årsarbetare
117,2

Medelålder
45,0

Sysselsättningsgrad
(snitt)
97%

95

102

99,9

45,1

98%

2

2

1,5

52,0

75%

16

16

14,8

43,2

92%

1

1

1,0

51,0

100%

Kompetensförsörjning
Efter en tidigare period med hög personalomsättning har omsättningen nu minskat och flera av
avdelningarna går in i en mer stabil fas. Ett flertal rekryteringar av nya chefer och medarbetare har
ägt rum och med detta följer en tid av introduktion och anpassning av uppdrag innan kompetens och
potential fullt ut nyttjas. Vissa av tjänsterna inom kommunledningskontoret är fortsatt
svårrekryterade. Inom IT finns rekryteringsproblematik inom vissa av områdena där arbetsinnehållet
är av hög komplexitet och specifik teknisk art. Personalomsättningen på IT-avdelningen har lett till att
arbetsbördan stundtals varit hög.
Arbetsskador och tillbud
Under perioden har ett tillbud rapporterats.
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Arbetsmiljö och sjukfrånvaro
Arbetsmiljö
Kommunledningskontorets främsta arbetsmiljöarbete utgår från kommunstyrelsen åtagande om
tydlighet avseende organisation, uppdrag, roller och ansvar genom att införa chef- och
medarbetaröverenskommelser. Åtaganden redogörs under avsnittet åtaganden och nyckeltal.
Handlingsplaner har upprättats på enhets och förvaltningsövergripande nivå under perioden.
Handlingsplanerna är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och syftar till att undanröja risker
och identifiera friskfaktorer i arbetsmiljön, för att i förlängningen främja aktiviteter som bidrar till
ökad hälsa. Det förvaltningsgemensamma arbetet kommer bland annat att fokusera på
kompetenshöjande insatser för alla chefer och medarbetare om hur man kan förebygga kränkande
särbehandling samt hur man ska agera vid händelse av tillbud eller arbetsskada.
Sjukfrånvaro
Tabell, sjukfrånvaro i %, månadsanställda januari till april

2018

2019

Differens 2018-2019

<29 år

1,2

1,7

0,5

30-49 år

4,2

2,7

-1,5

50 år -

5,4

7,3

1,9

Kvinna

4,1

5,6

1,5

Man

4,6

1,8

-2,8

1-14 dagar

2,3

1,9

-0,4

1-59 dagar

3,3

2,2

-1,1

Dag 60 -

1,0

2,0

1,0

Totalt

4,3

4,2

-0,1

Sjuktalen vid kommunledningskontoret var 4,2 procent och innehar en marginellt lägre nivå jämfört
med föregående år (4,5 procent). För perioden står kvinnorna för den högsta sjukfrånvaron (5,6
procent) och avseende könsfördelning är det kvinnornas sjukfrånvaro som ökat mest. Åldersgruppen
över 50 år har högst sjukfrånvaro (7,3 procent). Under perioden utgör den korta sjukfrånvaron, dvs
dag 1-59, den främsta sjukfrånvaron avseende sjukintervallen. Kommunledningskontoret innehar en
lägre nivå på sjuktalen än kommunen totalt, men följer samma utvecklingskurva som kommunen
under året.
Tabell, Sjukfrånvaroutvecklingen januari 2018- april 2019, vald månad i (%)

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
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2018 Kommunen
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Okt

Nov

Dec

Sammanfattande analys vårbokslutet
Kommunstyrelsens verksamhet har under det första tertialet fokuserat på att anpassa sig till den nya
organisationen och planera genomförandet av politiska uppdrag och åtaganden. Det är enbart något
enstaka såväl uppdrag som åtagande som bedöms vara uppnått per april. Prognosen för året ser god
ut och verksamheten förväntas kunna verkställa merparten av uppdragen och att påbörja ett flertal
åtaganden.
Den ekonomiska uppföljningen visar på goda resultat där utfallet för perioden uppgår till + 3,6 mnkr
och årets prognos till + 1,4 mnkr. Åtgärder har skett för att skapa ett utrymme att politiskt prioritera
medel. Bland annat till bidrag, utredningar och övrigt tillkommande frågor som uppstår under året.
Utrymmet som finns tillgängligt för politisk prioritering motsvarar prognosen, 1,4 mnkr.
Antalet tillsvidareanställa har ökat jämfört med tidigare år, men det förväntas samtidigt finnas ett
antal vakanta tjänster som inte återbesätts under året. Omräknat till årsarbetare väntas
bemanningen vara ungefär tolv årsarbetare lägre än budget.
Fokus på digitaliseringsarbetet kommer att intensifieras under året. Det pågår ett arbete tillsammans
med förvaltningarna för att ta fram en plan på hur avsatta investeringsmedel om 25 mnkr kommande
fem år för att digitalisera kommunens verksamheter bäst nyttjas. En återrapportering kring arbetet
kommer att ske under hösten.
Verkställandet av kommunens tillväxtprogram har stort fokus. Just nu riktas resurser att sätta igång
arbetet med de fyra tillväxtområdena, vilket gör att andra åtaganden kommer att behöva riktas
mindre uppmärksamhet. Ett aktivt arbete med att exploatera mark till försäljning ser ut att finansiera
tillväxtprogrammets genomförande, vilket är i linje med politiska mål. Även byggnation av cykelbana
i Långared väntas färdigställas under året.
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Månadsuppföljning 2019
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-29
Konrad Fredh

Kommunstyrelsen

2019.175 KS

Månadsuppföljning – kommunens driftekonomi mars 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 142 att anta den
politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt 1 fick kommunstyrelsen i uppdrag att
införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.
Kommunledningskontoret sammanställer uppföljningen till och med mars för nämnderna i
denna skrivelse.
Förvaltningens yttrande
Nämnderna prognostiserar för perioden ett samlat underskott om - 26,6 mnkr. Underskottet
ligger i nivå med underskottet som redovisas i årsbokslutet 2018, detta trots ytterligare
anslag och ökad ramtilldelning om 67 mnkr.
Kommunledningskontorets bedömning är att 2019 innebär ett betydligt mer utmanade år än
2018. Slutsaten dras framförallt utifrån följande konstateranden:



Underskottet exklusive handlingsplaner 2019 är 50,4 mnkr, 2018 var motsvarande
18,4 mnkr.
Faktiskt utfall är 21,3 mnkr sämre jan-mars 2019 jämfört jan-mars 2018.

Kommunledningskontoret anser det viktigt att beakta att före beslutade och föreslagna
åtgärdersplaner prognostiseras ett samlat underskott om - 50,4 mnkr. Underskottet återfinns
nästan uteslutande hos vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och
utbildningsnämnden. Enligt gällande ekonomistyrprinciper får inte en nämnd ålägga en
negativ prognos utan att samtidigt besluta om handlingsplan för motsvarande. I praktiken
innebär detta då krav på handlingsplaner motsvarande 50,4 mnkr.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att de handlingsplaner som ovan nämnder ska
verkställa är av sådan omfattning att det kan innebära negativa konsekvenser för
verksamheten om ytterligare krav om åtgärder åläggs berörda nämnder. Handlingsplanerna
bedöms ge helårseffekt 2020. Kommunledningskontoret ser att kommunens samtliga
nämnder bör uppmanas till ekonomisk återhållsamhet för att klara den
kommungemensamma budgeten och hantera underskottet.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska tillhandhavanden och därav ingen direkt ekonomisk
påverkan.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
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Driftuppföljning för mars och prognos om - 26,6 mnkr för kommunens nämnder godkänns.
Kommunstyrelsen uppmanar kommunens samtliga nämnder till ekonomisk återhållsamhet
för att klara den kommungemensamma budgeten.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Kommunledningskontoret
Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-29
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Månådsuppföljning driftekönömi mårs 2019
Nämnd
Vård- och omsorgsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Miljöskyddsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Totalt

Prognos exkl.
handlingsplaner
-25,0
-14,3
-10,5
0,0
0,0
-0,7
0,0
0,1
-50,4

Nämndbeslutad
prognos
-15,0
-6,0
-5,0
0,0
0,0
-0,7
0,0
0,1
-26,6

Tabell, driftuppföljning med prognos exklusive handlingsplaner samt nämndbeslutade prognoser.

Kommunledningskontorets övergripande analys
Kommunledningskontoret har i denna bilaga analyserat den skattefinansierade verksamheten,
nämnderna. Nämnderna prognostiserar för perioden ett samlat underskott om - 26,6 mnkr.
Underskottet ligger i nivå med underskottet som redovisas i årsbokslutet 2018, detta trots ytterligare
anslag och ökad ramtilldelning om 67 mnkr.
Kommunledningskontorets bedömning är att 2019 innebär ett betydligt mer utmanade år än 2018.
Slutsaten dras framförallt utifrån följande konstateranden:



Underskottet exklusive handlingsplaner 2019 är 50,4 mnkr, 2018 var motsvarande 18,4 mnkr.
Faktiskt utfall är 21,3 mnkr sämre 2019 jämfört 2018.

Kommunledningskontoret anser det viktigt att beakta att före beslutade och föreslagna
åtgärdersplaner prognostiseras ett samlat underskott om - 50,4 mnkr. Underskottet återfinns i
synnerhet, hos vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden.
Enligt gällande ekonomistyrprinciper får inte en nämnd ålägga en negativ prognos utan att samtidigt
besluta om handlingsplan för motsvarande. I praktiken innebär detta då krav på handlingsplaner
motsvarande 50,4 mnkr.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att de handlingsplaner som ovan nämnder ska verkställa
är av sådan omfattning att det kan innebära negativa konsekvenser för verksamheten om ytterligare
krav om åtgärder åläggs berörda nämnder. Handlingsplanerna bedöms ge helårseffekt 2020.
Kommunledningskontoret ser att kommunens samtliga nämnder bör uppmanas till ekonomisk
återhållsamhet för att klara den kommungemensamma budgeten och hantera resterande
underskott.
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Strukturutmaningar
Det finns i kronor få poster i nämndernas prognosticerade underskott som är av engångskaraktär,
istället rör det sig om förändrade förutsättningar och volymer som inte ter sig upphöra per den sista
december innevarande år. Detta gör det än mer angeläget för kommunen att komma till rätta med
de ökade nettokostnaderna. De fyra senaste åren har kommunens nämnder redovisat, och i år
prognosticerat, ett samlat underskott om 110,8 mnkr, vilket motsvarar 27,7 mnkr per år. Detta trots
ökade anslag och kommunbidrag om cirka 250 mnkr (cirka 3 % per år). Den främsta
framgångsfaktorn för en stabil ekonomi är att kommunens nämnder och dess kärnverksamhet drivs
på de anslag kommunfullmäktige har fastställt. En avvikande budgetföljsamhet riskerar att både på
kort men framförallt på lång sikt att urholka kommunens ekonomi och handlingsutrymme.
För att hantera kommunens strukturella utmaningar beslutades med en bred politisk majoritet den
politiska handlingsplanen Effekt i juni 2017 som ska ha fått fullt genomslag till år 2020.
Handlingsplanen togs fram för att hantera det underliggande strukturella underskottet och ge
stabilitet över kommande mandatperioder i syfte att skapa bra grundförutsättningar för kommande
år. Detta ska ske genom en förbättrad ledning och styrning i hela kommunkoncernen.
För att möta den demografiska utmaningen måste kommunens nettokostnadsökning minskas.
Handlingsplanen Effekt handlar inte om att rädda enskilda års budgeterade resultat utan att ställa
om Alingsås kommun inför kommande ekonomiska utmaningarna.
Effekten av handlingsplanen i innevarande årsbudget är ungefär 50 mnkr. Handlingsplanen är ett sätt
att möta framtida utmaningar utan generella nedskärningar under planperioden. Stärkt
ekonomistyrning handlar i princip om hur kommunen behöver stärka och strukturera sin styrning och
ledning på alla nivåer i organisationen. Grundläggande är tydliga beslut och ett konkret regelverk,
men därutöver även praktisk hantering och rådande organisationskultur.
De tio punkterna med åtgärder är det samlade behovet av åtgärder som ska ge effekt på kort och
lång sikt. Punkterna är inbördes beroende av varandra och ska därför hanteras i ett samlat grepp.
Den röda tråden mellan samtliga uppdrag är att förbättra ledning och styrning, både inom enskilda
förvaltningar inom kommunen men även inom kommunkoncernen som helhet. Det går inte att
särskilja enskilda uppdrag i handlingsplanen utan uppdragen ska ses som en helhet då de på ett
tydligt sätt förutsätter varandra.
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Framtid
För att Alingsås ska kunna utvecklas enligt beslutad riktning krävs att den högre resultatnivån om tre
procent kan uppnås för att klara av de stora investeringar som väntar kommande år. Om
resultatnivån inte kan säkerställas behövs en omprioritering av nu beslutat tillväxtprogram 20192028 och sannolikt en lägre ambitionsnivå vad gäller kommande investeringar, tillväxtmöjligheter
och riktade satsningar. För att kunna genomföra beslutat tillväxtprogram behöver kommunen och de
kommunala bolagen arbeta samlat med en gemensam syn och planering.
Kommunledningskontoret ser en viss förbättringseffekt på den samlade prognosen i och med
beviljanden av medel ur kommunens flyktingfond. Det ska dock poängteras att dessa medel är av
tillfällig karaktär och inte hanterar de underliggande strukturella kostnaderna som ligger över de
ramar fullmäktige beslutat om.
Underskott 2019 kommer, i enighet med ekonomistyrprinciperna, innebära att berörda nämnder
kommer behöva hämta hem underskottet kommande två år vilket försvårar en redan ansträngd
ekonomi hos verksamheterna.

Jämförelse mellan åren
Nämnd

Utfall jan-mars
2018
4,0
-3,7
-0,8
-7,9
0,3
-0,2
6,9
0,4
-1,0

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

Utfall jan-mars
2019
-4,2
-8,8
-10,1
-5,0
0,6
1,2
4,0
0,0
-22,3

Tabell, jämförelse utfall mellan 2018/2019, prognos vid rak framskrivning samt prognos 2018.

I jämförelse med 2018 är det redovisade resultatet per mars 21,3 mnkr sämre.

Redogörelse av nämndernas underlag
Nedan redogörelser för respektive nämnd bygger på nämndernas beslutade månadsuppföljningar.
Vård och omsorgsnämnden
Vård och omsorgsnämnden redovisar ett resultat om - 4,2 mnkr i underskott för första kvartalet
2019. Nämnden hade inför 2019 ett beräknat budgetunderskott om - 25 miljoner att hantera under
2019. Underskottet beror på minskade intäkter för personlig assistans, ökat antal hemtjänsttimmar
och att den statliga äldresatsningen upphört. Vård- och omsorgsnämnden har antagit en
handlingsplan med årseffekt om 25,0 mnkr där effekten på 2019 beräknas bli 15,0 mnkr. I prognosen
har vård- och omsorgsnämnden utifrån viss försiktighet dock enbart inkluderat 10,0 mnkr.
Prognosen per helår uppgår därmed till - 15,0 mnkr.
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Socialnämnden
Socialnämnden redovisar ett underskott per mars om – 8,8 mnkr. Totalt beror 2,8 mnkr på att
nämnden nedskrivit osäkra fordringar till Migrationsverket. Ungefär 1,4 mnkr beror på effekten av
semesterlöneskulden. Övriga 4,4 mnkr i kostnader beror på att socialnämnden har större kostnader
än vad budgeteten tillåter. Avvikelserna finns framförallt på personalkostnad, därutöver börjar
kostnaden för ekonomiskt bistånd öka.
Prognosen per helår är ett negativt underskott om - 6,0 mnkr där föreslagen ny handlingsplan ingår
där totalt 8,3 mnkr skall sparas. Utan åtgärdsplanen är prognosen per helår – 14,3 mnkr.
Kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till mars
på - 10,1 mnkr gentemot budget. Totalt 6,0 mnkr av resultatet beror på effekter av
semesterlöneskulden. Ungefär 1,5 mnkr är hänförligt till Nolhaga Parkbad, där verksamheten haft
kostnader för tre månader men enbart intäkter för en. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett
underskott om - 2,0 mnkr. En handlingsplan har tagits fram som skall ge effekt under året.
Prognosen per helår är ett negativt resultat om - 5,0 mnkr som uppstår om flyktingfondsmedel ej
godkänns.
Barn- och ungdomsnämnden
Redovisar ett underskott om - 5,0 mnkr där hela beloppet är hänförligt till effekten av
semesterlöneskulden.
Prognosen per helår är i nivå med budget. Däremot finns det avvikelser inom verksamheterna där
det är färre barn inom förskolan men fler inom förskoleklass och särskolan. Därutöver har nämnden
erhållit statliga medel för fritidshemssatsning som inte mötts av personalökningar på grund av att
skolverket signalerade ett avslut 2018-2019.
Miljöskyddsnämnden
Resultatet per mars är + 0,6 mnkr på grund av lägre personal- och konsultkostnader.
Prognosen per helår är ett resultat i nivå med budget.
Samhällsbyggnadsnämnden
Redovisar ett resultat per mars om + 1,2 mnkr där främsta anledningen är att verksamheten har
säsongsvariationer där till exempel kostnaderna för parkentreprenad till stor del ligger på
sommarhalvåret. Kostnaden för vinterväghållning är 0,4 mnkr lägre än januari-mars förra året.
Prognosen är ett underskott om 0,7 mnkr.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat om + 4 mnkr.
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Prognosen per helår är ett resultat i nivå med budget. Större underskott förväntas inom kommunens
IT-verksamhet medans övrig verksamhet hos kommunstyrelsen visar positiva prognoser och resultat.
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden redovisar ett nollresultat per mars.
Prognosen per helår är ett positivt resultat om + 0,1 mnkr. Nämnden ser att arvodering till
ställföreträdare fortsätter minska under 2019 till följd av att antalet asylsökande minskar kraftigt.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-08
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering, mars 2019
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 mars 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, 2019-05-01
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-29
Konrad Fredh

Kommunstyrelsen

2019.176 KS

Månadsuppföljning mars 2019 kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Denna uppföljning behandlar perioden jan-mars 2019.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets tre första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 4 mnkr.
Överskottet är väntat då kommunledningskontoret har ett antal vakanta tjänster och
verksamheter som uppbär kostnader under senare delen av budgetåret. Kontorets flesta
verksamheter visar positiva resultat, främst gällande personalkostnader och
konsultkostnader men räknar med ett högre nyttjande under resterande del av året.
Kommunens IT-verksamhet har dock ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett
underskott på - 7 mnkr. Det pågår ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader
och åtgärdspaket för att bromsa utvecklingen kommer att tas fram. I nuläget bedöms det inte
vara möjligt att räkna hem några effekter av åtgärder i prognosen då det fortsatt finns ett
antal poster som behöver utredas ytterligare.
Jämfört med föregående år förbrukas samlat en något större del av budgeten kvartal ett
vilket beror på att kommunstyrelsens flerårsstrategi beslutades i början av februari jämfört
med slutet av mars 2018.
Prognosen per helår uppgår till +/- = 0.
Förklaringen till en prognos i balans med budget, trots underskott inom IT-verksamheten, är
ett flertal vakanta tjänster samt lägre nyttjande av konsultmedel.
Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas
även om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är ett nollresultat.
Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på grund av
att ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är planerat.
Verksamheten har tilldelats ett uppdrag om att arbeta med tillväxtprogrammet vilket upptar
mer tid än beräknat och kommer att finansieras via reavinster från tomtförsäljningar.
Kommunledningskontoret gör med bakgrund i de ekonomiska utmaningar IT-verksamheten
har att det inte finns utrymme till fler ej budgeterade kostnader. Kontorets övriga
verksamheter behöver arbeta aktivt med att behålla prognosticerade överskott snarare än att
eftersträva budgetföljsamhet. Detta för att balansera upp underskottet inom ITverksamheten.
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Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska tillhandhavanden och därav ingen direkt ekonomisk
påverkan.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med mars och prognos i nivå med budget
godkänns.
Kommunledningskontoret
Simon Lindau
t.f. Ekonomichef

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-29
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Ekonomisk månadsuppföljning kommunstyrelsen – Bilaga

Belopp i tkr

Budget 2019

Verksamhetens intäkter

Utfall mars

60 601

Prognos helår

15 625

Avvikelse helår

58 203

2 398
0

Personalkostnader

-84 277

-18 431

-78 738

-5 539

-4 259

-1 094

-4 229

-30

Köp av tjänst

-51 056

-10 667

-50 720

-336

Övriga kostnader

-16 800

-5 426

-20 305

3 505

-156 392

-35 618

-153 991

-2 401

Lokalhyror

Verksamhetens kostnader

0
Kommunbidrag
Finansnetto

95 631

23 908

95 631

0

160

62

157

3
0

Årets resultat

0

3 977

0

0

Övergripande analys
Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets tre första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 4 mnkr.
Överskottet är väntat då kommunledningskontoret har ett antal vakanta tjänster och verksamheter
som uppbär kostnader under senare delen av budgetåret. Kontorets flesta verksamheter visar
positiva resultat, främst gällande personalkostnader och konsultkostnader men räknar med ett högre
nyttjande under resterande del av året.
Kommunens IT-verksamhet har dock ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på 7 mnkr. Det pågår ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader och ett åtgärdspaket för
att bromsa utvecklingen kommer att tas fram. I nuläget bedöms det inte vara möjligt att räkna hem
några effekter av åtgärder i prognosen då det fortsatt finns ett antal poster som behöver utredas
ytterligare.
Jämfört med föregående år förbrukas samlat en något större del av budgeten kvartal ett vilket beror
på att kommunstyrelsens flerårsstrategi beslutades i början av februari jämfört med slutet av mars
2018.
Prognosen per helår uppgår till +/- = 0.
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Förklaringen till en prognos i balans med budget, trots underskott inom IT-verksamheten, är ett
flertal vakanta tjänster samt lägre nyttjande av konsultmedel.
Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas även
om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är ett nollresultat. Intäkterna för
intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på grund av att ingenjörerna inte
arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är planerat. Verksamheten har tilldelats
ett uppdrag om att arbeta med tillväxtprogrammet vilket upptar mer tid än beräknat och kommer att
finansieras via reavinster från tomtförsäljningar.
Kommunledningskontoret gör med bakgrund i de ekonomiska utmaningar IT-verksamheten har att
det inte finns utrymme till fler ej budgeterade kostnader. Kontorets övriga verksamheter behöver
arbeta aktivt med att behålla prognosticerade överskott snarare än att eftersträva budgetföljsamhet.
Detta för att balansera upp underskottet inom IT-verksamheten.

Kommentarer per prognostiserad resultatpost
Verksamhetens intäkter förväntas avvika negativt. Den största avvikelsen finns inom ITverksamheten. Avvikelsen är planerad då tidigare beslut om lägre avgifter inom tjänstekatalogen
verkställs. De lägre intäkterna är tänkta att mötas upp av motsvarande lägre kostander.
Lokalkostnader förväntas ligga i nivå med budget.
Personalkostnaderna väntas redovisa ett överskott om ungefär 5,5 mnkr vid årets slut vilket är lägre
än en rakt framskriven prognos. Att överskottet mattas av under resterande del av året beror i
huvudsak på att tjänster tillsätts och genererar högre kostnader.
Köp av tjänst förväntas ligga i nivå med budget vid årets slut. Större underskott inom ITverksamheten vägs upp av lägre nyttjande hos övriga verksamheter.
Övriga kostnader prognostiseras att avvika negativt till följd av ökade kostnader inom IT och
lämnade bidrag som ej budgeterats.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-29
Julia Johansson

Kommunstyrelsen

2018.537 KS

Utmaning av arbetsmarknadsenhetens verksamhet
Ärendebeskrivning
Arbetslivsresurs AR AB har den 11 september 2018 inkommit med en utmaning till Alingsås
kommun gällande driften av hela, alternativt delar av arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
Kommunledningskontoret remitterade 19 november 2018 utmaningen till kultur- och
utbildningsnämnden i enlighet med tillämpningsföreskrifter för utmaning i Alingsås kommun.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23 april 2019 § 59 att anta kultur- och
utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse lämnat följande underlag inför beslut.
Arbetsmarknadsenheten bedrivs i dagsläget helt utan någon upphandlad verksamhet.
Enheten bedriver inte någon myndighetsutövning. Vad gäller personalkonsekvenser lyfts en
styrka med intern organisation fram om en möjlighet att arbeta mot kommunens egna
kompetensförsörjning. Även verksamhetens lokala förankring lyfts fram som en
nödvändighet och fördel med det nuvarande systemet. Vad gäller ekonomiska aspekter
nämns att nämnden har ett underskott om 2 mnkr som ska hanteras under kommande år.
Detta bedöms försvåras i och med en extern drift av arbetsmarknadsenhetens verksamhet,
då handlingsutrymmet för att vidta kostnadsbesparande åtgärder minskar.
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 innehåller ett övergripande mål om att det
ska finnas valfrihet och självbestämmande i Alingsås. Utöver detta finns delmål om att
antalet kommunala tjänster med valfrihet samt antalet verksamheter som omfattas av LOV
ska öka. Utifrån dessa mål har kommunstyrelsen i Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 20192021, antagen den 4 februari 2019 § 25, åtagit sig att ta fram en handlingsplan som
kartlägger valmöjligheterna inom kommunen, samt att rikta resurser för att stödja
förvaltningarna att möjliggöra fler införanden av LOV. Frågan om konkurrensutsättning av
kommunala verksamheter enligt LOV är således för nuvarande föremål för ett flertal åtgärder
inom olika förvaltningar.
Arbetsmarknadsinsatser omfattas av LOV och därmed görs bedömningen att om och hur
denna verksamhet ska konkurrensutsättas bör avgöras inom ramen för det större arbete som
pågår i kommunen med att öka valfriheten i enlighet med flerårsstrategin. Utmaningen bör
därför i det här läget avslås.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Utmaningen avslås.
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Beslutet ska skickas till
KUN, Arbetslivsresurs AR AB

Cecilia Knutsson
Stabschef

Julia Johansson
Bitr. kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-29
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Utmaning gällande driften av arbetsmarknadsenhetens verksamhet
Arbetslivsresurs AR AB har i skrivelse inkommen den 11 september 2018 utmanat
Alingsås kommun gällande driften av hela, alternativt delar av,
arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Utmaningen gäller driften av kartläggande,
utredande och operativ verksamhet som tros kunna bedrivas med motsvarande eller
bättre kvalitet som idag men till en lägre kostnad för Alingsås kommun.
I enlighet med “Tillämpningsanvisningar för utmaning i Alingsås kommun” (KS 26
november 2012 § 196) innebär utmaningsrätt en möjlighet att föra fram synpunkten till
kommunen att
verksamhet som bedrivs av kommunen skulle kunna utföras av annan. En utmaning
kan leda till att kommunen överväger extern drift av både vidare och smalare
omfattning än utmaningen.
Kommunens handläggning av en inkommen utmaning regleras i
tillämpningsföreskrifterna för utmaning i Alingsås kommun.
Enligt föreskrifterna ska den eller de nämnder som berörs av utmaningen besluta om
underlag för beslut om utmaningen antas eller avslås. Inför kommunstyrelsens
prövning av utmaningen ska kultur- och utbildningsnämnden därför i enlighet med
tillämpningsföreskrifterna avge yttrande enligt följande frågeställningar:









Består den utmanade verksamheten helt eller delvis av myndighetsutövning,
strategiska ledningsfunktioner eller har den nära anknytning till sådana funktioner?
Bedrivs den utmanade verksamheten redan i dagsläget helt eller delvis av
upphandlad verksamhet?
En beskrivning av personalkonsekvenser för verksamhetsområdet, nämnden
och kommunen som helhet.
Ett ekonomiskt underlag som beskriver kommunens nuvarande kostnad och
intäkter för den utmanade verksamheten, där följande faktiska kostnader ingår
som separata poster, avstämda med den centrala ekonomifunktionen: personal, lokaler, avskrivningskostnader, särskilda verksamhetskostnader av betydelse samt övriga kostnader. Intäkter ska specificeras och intäkter och bidrag
ska delas upp på kommuninterna och externa.
Bedömning av den totala ekonomiska effekten för kommunen. Effekter för
mindre lönsamma verksamhetsdelar som inte omfattas av utmaningen ska
vägas in.
En beskrivning av kvalitén i den utmanade verksamheten så som den bedrivs
för närvarande med de jämförelsetal som bedöms vara relevanta.
Bedömning av den samlade effekten på kvaliteten för den utmanade verksamheten och kommunen som helhet vid extern drift.

Underlaget ska redogöra för de faktorer som talar för och emot att utmaningen ska
antas.
Följande yttrande lämnas av förvaltningen med anledning av ovanstående
frågeställningar:
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Består den utmanade verksamheten helt eller delvis av myndighetsutövning,
strategiska ledningsfunktioner eller har den nära anknytning till sådana
funktioner?
Arbetsmarknadsenheten utövar ingen myndighetsutövning utan är en
utförarverksamhet där delar av verksamheten har nära anknytning till socialnämndens
myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd (4 kap. 4 § SoL) samt daglig
sysselsättning (4 kap. 1 § SoL).
Övrig verksamhet har inte nära anknytning till myndighetsutövning utan består av
insatser som utförs på beställning av bland annat arbetsförmedling.
Arbetsmarknadsenheten är idag organiserad under verksamheten Integration och
Arbetsmarknad där verksamhetschef ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Ett
förvaltningsövergripande perspektiv där synergier och effektiviseringar med övriga
verksamheter i förvaltningen finns för denna del.
Bedrivs den utmanade verksamheten redan i dagsläget helt eller delvis av
upphandlad verksamhet?
I dagsläget finns ingen upphandlad verksamhet inom AME.
En beskrivning av personalkonsekvenser för verksamhetsområdet, nämnden
och kommunen som helhet.
Det utmanande företaget uppger att att de kan utföra hela eller delar av
arbetsmarknadsenheten för en lägre kostnad än vad Alingsås kommun gör idag. Möjlig
risk vid upphandlad aktör kan bli att personalresurser skulle behöva reduceras.
Personalen på arbetsmarknadsenheten utgörs idag av högutbildad med stor
kompetens inom området och erbjuder ett brukarstöd som kan bli svårt att
kvalitessäkra. Eftersom Arbetslivresurs AR AB samarbetar med bemanningsföretag
vilket kan medföra att kontinuiteten i personalgruppen minskar.
Arbetsmarknadsenheten arbetar i nära samarbete med kommunens näringsliv,
vuxenutbildning och arbetsförmedling och har på detta sätt möjlighet att arbete mot
kommunens egna kompetensförsörjning och bristyrken. Detta riskerar försvåras vid
upphandling av extern aktör. Det väl upparbetade samarbetet med arbetsförmedlingen
resulterar också i en intäkt då arbetsförmedlingen årligen köper platser och
kartläggningar av kommunens verksamhet.
Konsekvenser - Kommunen i helhet
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag utförs med ändamålet att förebygga ett utanförskap
och bryta försörjningsstödsberoende. Arbetsmarknadsenhetens bredd, kunskap och
lokala förankring riskerar att gå förlorad vid en utmananade verksamhets övertagande.
Konsekvenser - Nämnden
Nämndens möjlighet till ett helthetsperspekiv och synergier utifrån kommunfullmäktiges
mål och updprag avseende praktikplatser, arbetsträningsplatser samt integration
riskerar att öka kostnaderna på sikt om delar av AME lyfts ur nämndens verksamhet.
En direkt konsekvens av detta är att kompetensförsörjningen inom förvaltningen och
därmed kvaliteten inom nämndens verksamhetsområden så som vuxenutbildning,
yrkesprogram på gymnasiet, integrationsavdelningen och ungdomsverksamhet kan gå
förlorad vid en splittring av AME.
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Ett ekonomiskt underlag som beskriver kommunens nuvarande kostnad och
intäkter för den utmanade verksamheten, där följande faktiska kostnader ingår
som separata poster, avstämda med den centrala ekonomifunktionen: personal,
lokaler, avskrivningskostnader, särskilda verksamhetskostnader av betydelse
samt övriga kostnader. Intäkter ska specificeras och intäkter och bidrag ska
delas upp på kommuninterna och externa.
Bedömning av den totala ekonomiska effekten för kommunen. Effekter för
mindre lönsamma verksamhetsdelar som inte omfattas av utmaningen ska vägas
in.
Arbetsmarknadsenhetens budgetram 2019 uppgår till 4,34 mkr. Detta är en minskning
med ungefär 6 mkr enligt beslut i Kommunfullmäktige den 12 december 2018 § 226.
Kultur och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Kommunledningskontorets
centrala ekonomiavdelning tagit fram ekonomiska underlag och granskat dessa.
Budget
Konto
2019
Försäljningsintäkter
1 083
Hyror och arrenden
-0
Bidrag
3 756
Försäljning av verksamhet/konsulter
0
Summa Verksamhetens intäkter
4 839
Personalkostnader
-6 604
Lokalhyror
-1 437
Köp av tjänster
-295
Övriga kostnader
-844
Summa Verksamhetens kostnader
-9 179
Nämndsbidrag
4 340
Summa Kommunbidrag
4 340
Summa Resultat
0
Kultur och utbildningsnämnden bedömer att årets budgetram kommer innebära ett
underskott om 2 mkr för Arbetsmarknadsenheten under 2019. Enligt nämndens
beslutade handlingsplan förväntas underskottet hanteras och verksamheten vara i
balans 2020. Kommunens budgeterade kostnader framgår i den bifogade
resultaträkningen där den största posten utgörs av personalkostnader. Inom
personalkostnaderna har den största delen av handlingsplanen kostnadsreduceringar
budgeterats.
I övrigt budgeteras lokalkostnader, förbrukningsmaterial och övriga kostnader.
Nämndens externa intäkter förväntas uppgå till cirka 4,8 mkr där den huvudsakliga
delen består i intäkter från Arbetsförmedlingen. Den externa medfinansieringen (4,8
mkr) samt kommunens egna finansiering (4,34 mkr) innebär en total omslutning för
verksamheten på drygt 9 mkr. Därutöver tillkommer centrala resurser såsom
arbetsledning, löneadministration och ekonomiadministration.
En ekonomisk effekt som nämnden ser med att AME drivs av extern part är att
nämndens handlingsutrymme och möjlighet att vidta åtgärder för att inom nämndens
totala omslutning nå en budget i balans minskar. Detta kan då i praktiken innebära
eventuella besparingar inom andra verksamheter inom nämnden.
Arbetsförmedlingen står idag för nästan 50% av verksamhetes externa intäkter. Skulle
arbetsmarknadsenheten drivas av extern aktör så riskerar denna intäkt falla bort och
kan även i slutändan påverka verksamhetens kvalité.
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En beskrivning av kvalitén i den utmanade verksamheten så som den bedrivs för
närvarande med de jämförelsetal som bedöms vara relevanta.
Bedömning av den samlade effekten på kvaliteten för den utmanade
verksamheten och kommunen som helhet vid extern drift.
Arbetsmarknadsenheten drivs idag i nära samarbete med det lokala näringslivet, lokala
arbetsförmedlingen och andra kommunala förvaltningar. Om verksamheten skulle
drivas i extern regi riskerar den lokala förankringen , synergier med egna och övriga
förvaltningar minska.
Arbetet med lokala jobbspråk i det nationella projektet Delegationen för unga och
nyanlända i arbete (DUA) kan komma att påverkas, synergier och samarbeten med
vuxenutbildningen, gymnasieskolan, Integrationsverksamheten och Barn och
Ungdomsförvaltningen kan komma att försvåras och skapa en mer splittrad
verksamhet.
Arbetslivsresurs AR AB har inte uppvisat hur de ämnar att skapa större medvärde eller
driva verksamheten med mindre budget än vad Kultur och utbildningsnämnden gör
idag.
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Från: kommunstyrelsen@alingsas.se <kommunstyrelsen@alingsas.se>
Till: asa.holmstrand@alingsas.se <asa.holmstrand@alingsas.se>
CC: pernilla.melin@alingsas.se <pernilla.melin@alingsas.se>
katrin.lofqvist@alingsas.se <katrin.lofqvist@alingsas.se>
julia.martensson@alingsas.se <julia.martensson@alingsas.se>
martin.larsson@alingsas.se <martin.larsson@alingsas.se>
BCC: KS_PlatinaMail/Alingsas <KS_PlatinaMail/Alingsas>
Ärende: Ang: Begäran om anstånd ärende nr 2018.537 KS
Datum: 2018-11-30 12:59:54
Hej,
Anstånd beviljas till den 19 april 2019.
Det har skett en miss från vår sida i den nuvarande listan med inlämningstider inför KS.
Det kommer komma en uppdaterad lista i nästa vecka där det framgår att den korrekta
inlämningstiden för nämnder inför KS 13 maj 2019 är den 19 april 2019 och inte den 26
april 2019.
Med vänliga hälsningar
Registrator
För kommunstyrelsen
Alingsås kommun
------------------------------------------------kommunstyrelsen@alingsas.se
telefon 0322-616 123
-----Åsa Holmstrand/UTB/Alingsas skrev: ----Till: kommunstyrelsen/KLK/Alingsas@Alingsas
Från: Åsa Holmstrand/UTB/Alingsas
Datum: 2018-11-30 11:37
Kopia: Pernilla Melin/KUF/Alingsas@alingsas, Katrin
Löfqvist/UTB/Alingsas@alingsas, Julia Mårtensson/UTB/Alingsas@Alingsas,
Martin Larsson/KUF/Alingsas@alingsas
Ärende: Begäran om anstånd ärende nr 2018.537 KS
Hej,
Härmed begäres anstånd med att inkomma med underlag i ovan ärende.
Anstånd begäres till den 26 april 2019.
Mvh

Åsa Holmstrand
t.f förvaltningschef Utbildningsförvaltningen och Kultur- och
fritidsförvaltningen
Alingsås kommun
Tel: 0322-616495
E-mail: asa.holmstrand@alingsas.se
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-----Vidarebefordrat av Åsa Holmstrand/UTB/Alingsas 2018-11-30 11:33 ----Till: Åsa Holmstrand/UTB/Alingsas@Alingsas
Från: Katrin Löfqvist/UTB/Alingsas
Datum: 2018-11-19 16:11
Ärende: Utmaning AME
(Se den bifogade filen: Utmaning AME.pdf)
(Se den bifogade filen: Remiss - Utmaning av arbetsmarknadsenhetens
verksamhet(313023) (0)_TMP.docx)
(Se den bifogade filen: Tillämpningsföreskrifter.pdf)
(Se den bifogade filen: Utmaning AME.docx)
Nu har vi fått remiss på utmaning av AME.
Med vänlig hälsning,
Katrin Löfqvist
Förvaltningssekreterare
Alingsås kommun
Utbildningsförvaltningen
Kungsgatan 9
441 81 ALINGSÅS
Tel: 0322-61 64 93
Mobil: 0734-142237
katrin.lofqvist@alingsas.se
www.alingsas.se

[bilagan "Utmaning AME.pdf" borttagen av Julia 1 Johansson/KLK/Alingsas]
[bilagan "Remiss - Utmaning av arbetsmarknadsenhetens
verksamhet(313023) (0)_TMP.docx" borttagen av Julia 1
Johansson/KLK/Alingsas]
[bilagan "Tillämpningsföreskrifter.pdf" borttagen av Julia 1
Johansson/KLK/Alingsas]
[bilagan "Utmaning AME.docx" borttagen av Julia 1 Johansson/KLK/Alingsas]
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Datum: 2018-11-19
Handläggare: Julia Johansson
Direktnr: 0322 - 61 71 59
Beteckning: 2018.537 KS

Utbildningsnämnden

Utmaning av driften av arbetsmarknadsenhetens
verksamhet
Arbetslivsresurs AR AB har i skrivelse inkommen den 11 september 2018 utmanat
Alingsås kommun gällande driften av hela, alternativt delar av,
arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Utmaningen gäller driften av kartläggande,
utredande och operativ verksamhet som tros kunna bedrivas med motsvarande eller
bättre kvalitet som idag men till en lägre kostnad för Alingsås kommun.
Kommunens handläggning av en inkommen utmaning regleras i
tillämpningsföreskrifter för utmaning i Alingsås kommun. Den eller de nämnder som
berörs av utmaningen ska besluta om underlag för beslut om utmaningen antas eller
avslås. Inför kommunstyrelsens prövning av utmaningen önskas därför underlag
enligt följande i enlighet med tillämpningsföreskrifter:









Består den utmanade verksamheten helt eller delvis av
myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner eller har den nära
anknytning till sådana funktioner?
Bedrivs den utmanade verksamheten redan i dagsläget helt eller delvis av
upphandlad verksamhet?
En beskrivning av personalkonsekvenser för verksamhetsområdet,
nämnden och kommunen som helhet.
Ett ekonomiskt underlag som beskriver kommunens nuvarande kostnad
och intäkter för den utmanade verksamheten, där följande faktiska
kostnader ingår som separata poster, avstämda med den centrala
ekonomifunktionen: personal, lokaler, avskrivningskostnader, särskilda
verksamhetskostnader av betydelse samt övriga kostnader. Intäkter ska
specificeras och intäkter och bidrag ska delas upp på kommuninterna och
externa.
Bedömning av den totala ekonomiska effekten för kommunen. Effekter för
mindre lönsamma verksamhetsdelar som inte omfattas av utmaningen ska
vägas in.
En beskrivning av kvalitén i den utmanade verksamheten så som den
bedrivs för närvarande med de jämförelsetal som bedöms vara relevanta.
Bedömning av den samlade effekten på kvaliteten för den utmanade
verksamheten och kommunen som helhet vid extern drift.

Underlaget ska redogöra för de faktorer som talar för och emot att utmaningen ska
antas.
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Utmaning gällande driften
av verksamheter enligt LSS
- Attendo LSS AB
13
2017.515 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-26
Julia Johansson

Kommunstyrelsen

2017.515 KS

Utmaning av driften av verksamheter enligt LSS
Ärendebeskrivning
Attendo LSS AB har den 19 maj 2017 inkommit med en utmaning till Alingsås kommun
gällande drift av verksamheter enligt LSS. Utmaningen omfattar drift av tre boenden med
särskild service enligt 9 § st. 9 LSS samt en daglig verksamhet enligt 9 § st. 10 LSS.
Kommunledningskontoret remitterade den 19 november 2018 utmaningen till vård- och
omsorgsnämndens i enlighet med tillämpningsföreskrifter för utmaning i Alingsås kommun.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 25 mars 2019 § 30 att godkänna vård- och
omsorgsförvaltningens skrivning och hänvisa till kommunstyrelsen att fatta beslut om
eventuell konkurrensutsättning.

Förvaltningens yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse lämnat följande underlag inför beslut.
Underlaget utgår från av kommunfullmäktige den 12 december 2018 § 226 beslutad
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021, där vård- och omsorgsnämnden fått i
uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för lag (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV). Underlaget består av en omvärldsanalys av antalet kommuner som
tillämpar lag (2016:1145) om upphandling (LOU) respektive LOV gällande bostäder med
särskild service samt daglig verksamhet enligt LSS. Analysen visar att merparten av
kommunerna tillämpar LOU framför LOV.
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 innehåller ett övergripande mål att det ska
finnas valfrihet och självbestämmande i Alingsås. Utöver detta finns delmål att antalet
kommunala tjänster med valfrihet samt antalet verksamheter som omfattas av LOV ska öka.
Utifrån dessa mål har, utöver det uppdrag vård- och omsorgsnämnden har tilldelats,
kommunstyrelsen i Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2019-2021, antagen den 4 februari
2019 § 25, åtagit sig att ta fram en handlingsplan som kartlägger valmöjligheterna inom
kommunen, samt att rikta resurser för att stödja förvaltningarna att möjliggöra fler införanden
av LOV. Frågan om konkurrensutsättning av kommunala verksamheter enligt LOV är
således för nuvarande föremål för ett flertal åtgärder inom förvaltningarna.
De utmanade verksamheterna omfattas av LOV och därmed görs bedömningen att om och
hur dessa verksamheter ska konkurrensutsättas bör avgöras inom ramen för det större
arbete som pågår i kommunen med att öka valfriheten i enlighet med flerårsstrategin.
Utmaningen bör därför i det här läget avslås.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Utmaningen avslås.

Beslutet ska skickas till
VON, Attendo LSS AB

Cecilia Knutsson
Stabschef

Julia Johansson
Bitr. kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-26

Sida 153 av 212

Vård- och omsorgsnämnden
Protokoll
2019-03-25

§ 30 2018.408 VÄN

Remiss - utmaning om driften av LSS-verksamhet
Ärendebeskrivning
Genom beslut i Kommunfullmäktige införde Alingsås kommun 24 november 2010 § 191
utmaningsrätt från och med 1 april 2011. I Alingsås innebär utmaningsrätt en möjlighet att
föra fram synpunkter till kommunen om att verksamhet som bedrivs av kommunen skulle
kunna utföras av utmanaren. Kommunen prövar då om annan utförare är möjlig och lämplig.
Kommunen besvarar inkomna utmaningar genom att antingen avböja utmaningen eller
hänvisa till kommande upphandling.
I anslutning till Kommunfullmäktiges beslut gjordes ändringar i konkurrenspolicyn och
kommunstyrelsen beslutade 7 mars 2011 § 58 om ”Tillämpningsföreskrifter till
konkurrenspolicy om hantering av utmaning i Alingsås kommun”. Enligt beslut i
Kommunstyrelsen 26 november 2012 § 193 gällande revidering av tillämpningsföreskrifterna,
fattar Kommunstyrelsen beslut om utmaningar, efter inhämtande av underlag från berörd
nämnd, i detta fall vård- och omsorgsnämnden. Berörda nämnder har när de lämnar
underlag en möjlighet, men ingen skyldighet, att förorda om utmaningen ska antas eller
avslås.
Den 17 maj 2017 inkom Attendo LSS AB med en utmaning till Alingsås kommun gällande tre
boenden med särskild service enligt LSS § 9.9 och en daglig verksamhet enligt LSS § 9.10
med motsvarande eller bättre kvalitet som idag men till en lägre kostnad för Alingsås
kommun. Attendo LSS AB driver sedan tidigare LSS verksamheter i Sverige, både på
entreprenad och i egen regi. Den 22:a november 2018 träffades företrädare från Attendo
LSS AB och tjänstemän från Alingsås kommun för en dialog kring utmaningen.
I beredningen av ärendet har förvaltningen beaktat Kommunfullmäktiges uppdrag till vårdoch omsorgsnämnden i flerårsstrategin för 2019-2021 (§ 219 2018.186) om att fortsätta
utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för Lagen om valfrihetssystemet, LOV.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse daterad 2019-02-22 lämnat följande yttrande:
I Alingsås drivs idag samtliga bostäder med särskild service och all daglig verksamhet enligt
LSS i kommunal regi.
Det finns idag 132 brukare med boende enligt LSS i Alingsås kommun, nio boenden
kategoriseras som gruppbostäder med sammanlagt 52 brukare. Sex boenden kategoriseras
som servicebostäder med sammanlagt 70 brukare. Därtill finns cirka 10 brukare med LSSbeslut som bor på boenden enligt SoL (psykiatri) utifrån att dessa boenden bäst ombesörjer
det stöd personerna behöver.
Inom Daglig verksamhet finns i Alingsås 6 verksamheter, med sammanlagt 202 brukare.
Som underlag inför beslut har förvaltningen gjort en omvärldsanalys av antalet kommuner
som tillämpar lagen om upphandling, LOU, respektive lagen om valfrihet, LOV, gällande
bostäder med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS 9.9 § och 9.10 §.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Vård- och omsorgsnämnden
Protokoll
2019-03-25

Bostad med särskild service:
Enligt Upphandlingsmyndighetens Valfrihetswebb, valfrihetswebben.se, tillämpar sex
kommuner Lagen om valfrihet, LOV, gällande bostad med särskild service enligt LSS. Dessa
kommuner är Gävle, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm och Täby. Därtill tillämpar cirka 80
kommuner lagen om offentlig upphandling, LOU, gällande bostad med särskild service enligt
LSS, enligt Socialstyrelsens Enhetsundersökning 2018. Dessa kommuner är geografiskt
spridda i landet men inkluderar i GR-området, Göteborgs kommun, Härryda kommun, Ale
kommun och Lerum kommun.
I Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen, finns möjlighet att titta särskilt på kommuner
som strukturellt liknar Alingsås kommun avseende LSS. Av de sju kommuner med en
liknande LSS-struktur som Alingsås, har ingen infört LOV inom bostad med särskild service
enligt LSS 9.9 §, medan fem av de kommuner som liknar Alingsås kommun avseende LSS
har upphandlat LSS-boende enligt LOU, Vallentuna, Västervik, Ljungby, Skövde och Köping.
Daglig verksamhet:
Enligt Upphandlingsmyndighetens Valfrihetswebb, valfrihetswebben.se, tillämpar 30
kommuner Lagen om valfrihet, LOV, gällande daglig verksamhet enligt LSS. Dessa
kommuner är geografiskt spridda i landet men inkluderar flera kommuner i
Stockholmsområdet och i Skåne. I geografiskt närområde till Alingsås tillämpar Borås Stad,
Göteborgs kommun och Ulricehamns kommun LOV inom daglig verksamhet enligt LSS.
Därtill tillämpar cirka 40 kommuner lagen om offentlig upphandling, LOU, gällande daglig
verksamhet enligt LSS enligt Socialstyrelsens Enhetsunder-sökning 2018. Kommunerna är
geografiskt spridda i landet men inkluderar i geografiskt närområde till Alingsås, Lerum
kommun, Lilla Edet kommun, Mark kommun och Mölndal kommun.
Av de sju kommuner som enligt Kolada liknar Alingsås kommun avseende LSS-struktur, har
Vallentuna och Västerviks kommuner infört LOV i daglig verksamhet enligt LSS. Två
kommuner, Mark kommun och Köping kommun, har infört LOU i daglig verksamhet enligt
LSS.
Kvalitet:
Inom Funktionsstöd genomfördes under 2018 SKL:s brukarundersökning. Resultaten visar
överlag på en god kvalitet i Alingsås kommun i jämförelse med medelvärdet för riket.
Arbetsutskottet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2019-03-04 § 13.
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner skrivning och hänvisar till Kommunstyrelsen att
besluta om eventuell konkurrensutsättning.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Från: julia.1.johansson@alingsas.se <julia.1.johansson@alingsas.se>
Till: brita.enbom@alingsas.se <brita.enbom@alingsas.se>
CC: andreas.hasselteg@alingsas.se <andreas.hasselteg@alingsas.se>
marie.bake@alingsas.se <marie.bake@alingsas.se>
ks.platinamail@alingsas.se <ks.platinamail@alingsas.se>
Ärende: Ang: Vbf: Om begäran om svar/yttrande på remiss
Datum: 2019-02-04 08:44:46
Hej,
Förlängd inlämningstid beviljas till och med den 19 april 2019.
Vänliga hälsningar
Julia Johansson
Bitr. kommunjurist
Enheten för juridik, kansli och upphandling
Alingsås kommun
441 81 ALINGSÅS
Tel: 0322-61 71 59
e-post: julia.1.johansson@alingsas.se
www.alingsas.se

-----Brita Enbom/VAN/Alingsas skrev: ----Till: Julia 1 Johansson/KLK/Alingsas@Alingsas
Från: Brita Enbom/VAN/Alingsas
Datum: 2019-02-01 14:13
Kopia: KS PlatinaMail/Alingsas@Alingsas
Ärende: Vbf: Om begäran om svar/yttrande på remiss

Brita Enbom
Förvaltningssekreterare
Alingsås kommun
Vård och äldreomsorgsförvaltningen
Kungsgatan 9
441 31 Alingsås
Tel: 0322- 61 66 86
brita.enbom@alingsas.se

-----Vidarebefordrat av Brita Enbom/VAN/Alingsas 2019-02-01 14:13 ----Till: Evelina Lohf/KLK/Alingsas@alingsas
Från: Brita Enbom/VAN/Alingsas
Datum: 2019-02-01 12:01
Kopia: Andreas Hasselteg/VAN/Alingsas@Alingsas, Marie
Bake/VAN/Alingsas@alingsas, VAN PlatinaMail/Alingsas@Alingsas
Ärende: Om begäran om svar/yttrande på remiss
Om begäran svar/yttrande på remiss Utmaning av driften av LSSverksamhet
Vård- och omsorgsförvaltningen har mottagit en begäran om svar/yttrande
på remiss avseende driften av tre LSS-boenden. Underlag i ärendet ska ha
inkommit till kommunledningskontoret senast 8 mars 2019.
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Vård- och omsorgsförvaltningen kommer inte kunna leverera underlag till
den begärda inlämningstiden, utan ber om förlängd inlämningstid.
Andreas Hasselteg
Tf förvaltningschef
gm
Brita Enbom
Förvaltningssekreterare
Alingsås kommun
Vård och äldreomsorgsförvaltningen
Kungsgatan 9
441 31 Alingsås
Tel: 0322- 61 66 86
brita.enbom@alingsas.se
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Redovisning av politiskt
initierade förslag till
kommunstyrelsen
14
2019.092 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-25
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.092 KS

Kommunstyrelsen

Redovisning av ej besvarade förslag till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade den 14 september 2015, § 157 beslut om utveckling av
kommunstyrelsens arbetsformer och arbetssätt och beslutade då bland annat att varje
kommunstyrelseledamot har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen, samt att varje
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att väcka ärende i arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018, § 147 att uppföljning av lämnade
förslag ska ske två gånger per år till kommunstyrelsens sammanträden i maj och november.
Förvaltningens yttrande
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 26 november 2018 lämnades en redovisning över ej
besvarade förslag till kommunstyrelsen. Det var då 16 förslag som var obesvarade. Det har
inte inkommit några nya förslag till kommunstyrelsen sedan föregående redovisning.
Kommunledningskontoret lämnar i bilaga till denna tjänsteskrivelse en övergripande rapport
över de totalt fem förslag som per den 24 april 2019 är obesvarade. Samtliga förslag bedöms
vara klara för behandling av kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 5 juni 2019.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Redovisning av obesvarade förslag till kommunstyrelsen godkänns.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-25
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Redovisning, lista över ej besvarade förslag till kommunstyrelsen till och med 2019-04-24
Diarienummer Reg.datum

Ärenderubrik
Förslag till kommunstyrelsen - Uppdrag att ta fram ett planprogram samt detaljplan över
stationsområdet - Anita Brodén (L)
Förslag till kommunstyrelsen - Direktdemokratiska inslag i stadsplaneringen, Simon Waern
(S)
Förslag till kommunstyrelsen - Kartläggning av kommunens föreningsstöd, Anita Brodén (L)

2018.396 KS

2018-06-14

2018.260 KS

2018-04-09

2018.180 KS

2018-03-14

2018.053 KS

2018-01-25

Förslag till kommunstyrelsen - Arbetsmiljö – Anita Brodén (L)

2017.095 KS

2017-01-26

Förslag till kommunstyrelsen om upphandling av IT-drift - Joakim Järrebring (S)
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Status
Under handläggning.
Behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 8 maj 2019
Under handläggning.
Behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 8 maj 2019
Behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 8 maj 2019

Förslag till
kommunstyrelsen om
upphandling av IT-drift Joakim Järrebring (S)
15
2017.095 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-24
Julia Johansson

Kommunstyrelsen

2017.095 KS

Förslag till kommunstyrelsen om upphandling av IT-drift –
Joakim Järrebring (S)
Ärendebeskrivning
Joakim Järrebring (S) har i skrivelse den 24 januari 2017 lämnat följande förslag till
kommunstyrelsen.




Fortsatt upphandling av IT-drift ska grunda sig på tidigare multisourcingstrategi från
2013.
Kommunens IT-driftenhet ska då det är effektivare med externa lösningar välja dessa,
så länge det inte påverkar driftsäkerhet eller datasäkerhet.
All ny teknik och digitala lösningar ska bedömas utifrån ett tjänstelogiskt perspektiv,
dvs vilken nytta det innebär för medborgaren, samt vilka positiva ekonomiska effekter
det får för verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 januari 2017 § 18 att skicka förslaget till
kommunledningskontoret för beredning.

Förvaltningens yttrande
Kommunfullmäktige gav den 30 november 2016 § 255 i Flerårsstrategi för Alingsås kommun
2017-2019 kommunstyrelsen i uppdrag att lägga ut kommunens IT-drift på entreprenad.
Uppdraget upprepades i Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2018-2020 som beslutades av
kommunfullmäktige den 13 december 2017 § 251.
Kommunstyrelsen beslutade den 18 juni 2018 § 102 med anledning av uppdraget i
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2018-2020 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att
under planperioden genomföra IT-drift på entreprenad i etapper. Varje etapp ska innehålla
en analys kring risk- och konsekvens, kvalitet, säkerhet och ekonomisk bedömning.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att det i och med detta beslut har beaktats hur
upphandling av IT-drift ska ske. Förslaget bör därmed anses vara färdigbehandlat.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Förslaget anses besvarat.
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Beslutet ska skickas till
KLK-It

Cecilia Knutsson
Stabschef

Julia Johansson
Bitr. kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-24
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-25

Protokollsutdrag
AU § 18 Dnr 2017.095 KS 038

Förslag till kommunstyrelsen om upphandling av IT-drift - Joakim
Järrebring (S)
Ärendebeskrivning
Joakim Järrebring (S) har i skrivelse den 24 januari 2017 framfört följande:
Fullmäktige har i samband med beslut om flerårsstrategi gett kommunstyrelsen i uppdrag att
upphandla kommunens IT-drift.
Kommunstyrelsens inriktningsbeslut 2013 delade upp IT i två delar. Dels IT-drift och dels
verksamhetsutveckling med målet att Alingsås kommun skulle ta steget in i e-samhället och
bli digitalt tillgängligt för kommuninvånare och besökare.
En vedertagen definition delar in IT-drift i följande tjänster:
• Nätverksdrift
• Serverdrift
• Databasdrift
• Driftövervakning
• Klientdrift (PC, MAC, IP-telefoner, mobila enheter)
• Användarsupport via Helpdesk
• Applikations/programdistribution
• Utskrifter
• Katalogtjänster (koppla användare)
• Drift av telefonisystem
Ovanstående tjänster levereras till verksamheten och är en förutsättning för att
förvaltningarnas arbete ska fungera både internt och i kontakten med brukare och allmänhet.
Tjänsterna är sedan paketerade som en del av olika tjänster i IT:s tjänstekatalog.
Utveckling av IT-drift
Idag görs i huvudsak IT-driften i egen regi men det finns möjligheter att låta andra aktörer
hantera delar eller hela driften. Att lägga ut delar av driften på, eller köpa tjänster av, externa
utförare kan vara logiskt mot bakgrund av kommunstyrelsens önskan att fokusera på
digitaliseringsarbetet och verksamhetsutveckling med hjälp av IT.
En balanserad strategi skulle alltså baseras på fortsatt multisourcing, men efter analys och
riskbedömning, med ökad fokus på externa utförare eller tjänsteleverantörer.
Beställarkompetens måste finnas kvar i kommunen för att säkerställa kvalitet och
kostnadsnivå, likaså finns vissa särskilt viktiga processer för att kunna garantera
driftsäkerhet och dataskydd som bör finnas kvar inom egen regi.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-25
AU § 18, forts Dnr 2017.095 KS 038
Säkerhet för IT-drift
IT är verksamhetskritiskt därför är det viktigt är system och funktioner är tillgängliga. Genom
kontinuitetsplanering tillsammans med verksamheten definieras kraven på tillgänglighet,
sekretess och riktighet för IT-driften.
Stora avbrott kan vara kostsamma då hela kommunens verksamhet är beroende av tillgång
till den digitala informationen. Kraven på IT-drift måste hanteras oavsett om detta görs i egen
regi eller av extern utförare.
Orsaker till driftavbrott kan vara olika men det får stora alltid konsekvenser med 4 000
användare som är fast- och timanställda och förtroendevalda. Utöver det ca 6 000 elever
och allmänheten. Tappad produktivitet helt klart men det är svårt utan djupare analyser att
sätta kronor och ören på olika typer av avbrott.
Interna tjänster
Idag finns en tjänstekatalog för IT där förvaltningarna kan avropa och betala för de tjänster
de behöver i verksamheten. Det är sedan 2016 ett förankrat sätt att hantera förändringar i
tjänsteproduktionen. Finns inte tjänsten kan den tas fram. Såväl IT-drift som
verksamhetsutveckling finansieras via tjänstekatalogen.
Externa e-tjänster
Under de senare åren har en mängd e-tjänster kommit på plats. Alingsås var tidigt ute med
att etablera en e-tjänstplattform, i samverkan med andra kommuner.
2017 har vi 91 e-tjänster vilket är långt över genomsnittskommunen. I större utsträckning än
tidigare efterfrågas e-tjänster i verksamheten men det finns också förvaltningar som saknar
e-tjänster eller bara har någon enstaka.
Ett lyckosamt exempel på digitalisering är Arena för lärande som tagits fram i samverkan
med förvaltningarna. En e-tjänst som är stöd för verksamheten och som samtidigt ger ett
mer effektivt arbetssätt för pedagogerna och minskar administrationen för pedagogen.
Skapar en enklare vardag för elever och vårdnadshavare. För den senare gruppen samlas
alla tjänster i kontakten med skolan.
Framtiden
För att på bästa sätt kunna vässa välfärden med ny teknik och dra nytta av digitaliseringens
möjligheter måste fokus vara på verksamhetsutveckling med ny teknik som motor.
En fortsatt utveckling av IT-driften bör baseras på vilken nytta den innebär för våra
intressenter; brukare, medborgare eller företagare. Men verksamheten måste också
tydliggöra effektivitetsvinsten med ett digitalt stöd eller arbetssätt.
Vare sig vi levererar digitala lösningar i egen regi eller via externa leverantörer är sekundärt,
så länge det sker effektivt och säkert.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-01-25
AU § 18, forts Dnr 2017.095 KS 038
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
1. Fortsatt upphandling av IT-drift ska grunda sig på tidigare multisourcingstrategi
från 2013.
2. Kommunens IT-driftenhet ska då det är effektivare med externa lösningar välja
dessa, så länge det inte påverkar driftsäkerhet eller datasäkerhet.
3. All ny teknik och digitala lösningar ska bedömas utifrån ett tjänstelogiskt
perspektiv, det vill säga vilken nytta det innebär för medborgaren, samt vilka positiva
ekonomiska effekter det får för verksamheten.
Arbetsutskottets beslut:
Förslaget om upphandling skickas till kommunledningskontoret för beredning.
Exp: Klk-adm.avd
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kommunstyrelsen Arbetsmiljö – Anita Brodén
(L)
16
2018.053 KS

Sida 168 av 212

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-03-05
Maria Standar

Kommunstyrelsen

2018.053 KS

Svar på förslag till kommunstyrelsen - arbetsmiljö
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L) lämnade ett förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 januari
2018, § 10. Förslagsställaren föreslår följande:





att kommundirektören ges i uppdrag att rikta ökat fokus på arbetet kring ett gott
arbetsklimat samt verkställa uppfyllande av målen rörande attraktiv
arbetsplats/arbetsgivare.
Att kommundirektören ges i uppdrag att förstärka HR-kompetensen samt ge ökat
fokus på samarbete med samhällets olika aktörer, såsom näringslivet.
Att arbetet återrapporteras till kommunstyrelsen månatligen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka ärendet för beredning till
kommunledningskontoret.
Förvaltningens yttrande
I Alingsås kommuns Flerårsstrategi 2019 – 2021, antagen av kommunfullmäktige den 12
december 2018, § 226, anges att Alingsås kommun ska vara en attraktiv arbetsplats.
Kommunen ska utveckla program och metoder för att hela organisationen ska ha en
gemensam kultur och värdegrund. Ett särskilt fokus riktar sig direkt till samarbete mellan
kommun och näringsliv, där fokus ska vara att förbättra information till näringslivet och
förbättra dialog mellan Alingsås kommun och företagare. Ett riktat uppdrag i kommunens
flerårsstrategi är att samtliga nämnder ska anställa fler personer med lönestöd i den
kommunala organisationen.
Kommunstyrelsen flerårsstrategi 2019 – 2021, antagen den 4 februari 2019, § 25, ger
särskilda uppdrag till personalavdelningen på kommunledningskontoret, utöver de uppdrag
som ges i kommunens flerårsstrategi. Uppdragen handlar bland annat om att frigöra tid för
kommunens chefer genom att digitalisera flöden och att införa chef- och
medarbetaröverenskommelser för samtliga anställda på kommunledningskontoret under
2019. Under 2019 kommer arbetet med att samla kommunens HR-stöd att verkställas och
förslag till organisation ska presenteras till kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret anser att förslagsställarens intentioner har tillgodosetts i och med
fokus och uppdrag i såväl kommunens som kommunstyrelsens egen flerårsstrategi.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Förslag till kommunstyrelsen angående arbetsmiljö avstyrks med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
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Maria Standar
Kommundirektör

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-03-06
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-01-24

§ 10 2018.053 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Arbetsmiljö – Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning

Anita Brodén (L) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till
kommunstyrelsen för beredning:
Arbetsmiljön tillika chefsstödet behöver stärkas inom kommunens verksamheter.
Då kommunstyrelsen har det direkta arbetsmiljöansvar för kommunledningskontoret
samt det indirekta övergripande ansvaret för övriga förvaltningar är det angeläget att
kommunstyrelsen säkerställer att förutsättningar ges tids- och organisationsmässigt
för att tillskapa tidsutrymme som medger stort arbete och utveckling av
arbetsmiljöfrågorna.
Att kommundirektören ges uppdrag att rikta ökat fokus på arbetet kring ett gott
arbetsklimat samt verkställa uppfyllande av målen rörande attraktiv
arbetsplats/arbetsgivare
Att kommundirektören ges uppdrag att förstärka HR-kompetensen samt ge ökat
fokus på samarbete med samhällets olika aktörer, såsom näringslivet.
Att arbetet återrapporteras till kommunstyrelsen månatligen.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:

Ärendet skickas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till

Klk-planering
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Förslag till
kommunstyrelsen Direktdemokratiska inslag i
stadsplaneringen, Simon
Waern (S)
17
2018.260 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-29
Åke Aronsson

Kommunstyrelsen

2018.260 KS

Direktdemokratiska inslag i stadsplaneringen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2018, § 44 att kommunledningskontoret får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att i Alingsås kommun införa direktdemokratiska
inslag i särskilda markanvisningsförfaranden
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har undersökt förutsättningarna för att bättre involvera
medborgarna i ett tidigare skede i stadsplaneringen. Något hinder för detta torde inte finnas.
Det är dock viktigt att möjligheten används endast när det anses allmänt befogat.
Förfarandet kan användas vid enskilda markanvisningar, såväl som vid
markanvisningstävlingar där allmänheten kan ges tillfälle att rösta på flera förslag.
Exempel på när direktdemokratiska inslag skulle kunna användas är vid markanvisningar i
områden med stora allmänna intressen, såsom mark med historiska värden eller mark
värdefull för fritid och rekreation, alternativt områden vars exploatering kan innebära stor
generell påverkan på stadens karaktär. Det finns ytterligare enstaka exempel på områden
som skulle kunna komma ifråga, men det är viktigt att urvalet sker restriktivt för att inte skapa
alltför långa och komplicerade exploateringsprocesser.
Grunden för markanvändningen måste även fortsättningsvis styras av översiktsplaner och
markanvändningsplaner.
Det är också viktigt att förfarandet med direktdemokratiska inslag i stadsplaneringen, inte
skapar falska förhoppningar om att varje inkommen synpunkt kommer att beaktas. Det bör
klart och tydligt framgå att inkomna synpunkter eller, vid ett tävlingsförfarande med flera
alternativ, det förslag som allmänheten anser vara det bästa, endast kommer att ligga till
grund för den fortsatta planprocessen, som därefter i vanlig ordning kommer att genomföras
enligt de normer som reglerar planprocessen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret får i uppdrag att komplettera ”Riktlinjer för Markanvisning” med
möjligheten, att när det anses befogat, kunna använda olika former av medborgardialog i
samband med markanvisningar.
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Jenny Perslow
Tillväxtchef

Åke Aronsson
Projektledare, infrastruktur

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-29
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-04-09

§ 44 2018.260 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Direktdemokratiska inslag i
stadsplaneringen, Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning

Simon Waern (S) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till
kommunstyrelsen:
I dagens samhälle upplever många att klyftan mellan förtroendevalda beslutfattare
och medborgare blir allt större. Denna utvecklingsriktning måste på olika vis aktivt
motverkas av inte minst den lokala politiken. Den representativa lokaldemokratin ska
givetvis värnas, men våra arbets- och beslutsprocesser måste i högre grad än idag
också möjliggöra en större delaktighet och ett ökat inflytande från medborgarna i
vissa särskilt betydelsefulla frågor.
Stadsplanering- och stadsbyggnadsfrågor påverkar oss alla, oavsett om vi vill det
eller inte. Stadsutvecklingsfrågor väcker därför ofta såväl stort intresse som
engagemang bland gemene man, inte minst då större projekt behandlas.
Detta har man tagit fasta på i Göteborg, där man i dagarna påbörjar planeringen av
en markanvisningstävling för Skanstorget med ett direktdemokratiskt inslag. Tanken
är att de förslag som inkommer genom den öppna markanvisningstävlingen först ska
hanteras av en bedömningsgrupp. Denna bedömningsgrupp väljer sedermera ut tre
förslag som därefter läggs upp för ett digitalt röstningsförfarande. Göteborgarna
kommer alltså att ges möjlighet att via en E-plattform rösta på vilket av de tre
förslagen de anser vara det bästa. Därefter går planprocessen vidare på sedvanligt
vis, med det av göteborgarna till vinnare korade förslaget som grund för den fortsatta
detaljplaneringen av stadsbyggnadskontoret och det slutgiltiga antagandet av
byggnadsnämnden.
Detta direktdemokratiska arbetsätt är nytänkande och experimentellt, men bör i vår
mening även utredas i Alingsås som ett sätt att tillgängligöra och levandegöra den
lokala demokratin och planeringen.
Ett eventuellt direktdemokratiskt inslag i markanvisningsförfarandet ska ses som ett
givande komplement till den kommunala planprocessen. Markanvisningsförfaranden
med direktdemokratiska inslag ska inte vara norm för den kommunala planeringen i
stort, men bör likväl kunna användas när det kan anses vara allmänt befogat. Syftet
ska inte vara att ersätta den representativa beslutprocessen, utan att nyansera och
förankra beslutsunderlaget genom att låta alingsåsarna handgripligen delta i en av
stadsplaneringens mer betydande faser och göra sina röster hörda.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-04-09

Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att i Alingsås kommun införa direktdemokratiska inslag i
särskilda markanvisningsförfaranden.
Beslut

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att i Alingsås kommun införa direktdemokratiska inslag i
särskilda markanvisningsförfaranden.
Expedieras till

Klk
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-15
Anthon Gustavsson

Kommunstyrelsen

2019.346 KS

Revidering av Regler för flaggning i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 11 september 2018, § 145 Regler för flaggning i Alingsås
kommun. Av reglerna framgår att kommunstyrelsen beslutar om flaggning på kommunens
sju officiella flaggstänger. Valdag till Europaparlamentet ingick då inte i förslag till regler för
flaggning i Alingsås kommun.
Val till Europaparlamentet sker vart femte år, i år kommer val att ske söndagen den 26 maj.

Förvaltningens yttrande
Valdag för val till Europaparlamentet är ingen allmän flaggdag i Sverige men brukligt är att
flaggning sker.
Kommunledningskontoret föreslår att flaggning i samband med val till Europaparlamentet
skrivs in i reglerna för flaggning i Alingsås kommun.

Ekonomisk bedömning
Ärendet utgör ingen ekonomisk påverkan för verksamheten annat utöver beställning av
flaggning.
Förslag till beslut
Revidering av Regler för flaggning i Alingsås kommun godkänns.

Beslutet ska skickas till
Alingsås Vaktbolag

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustavsson
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-15
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Regler för flaggning i Alingsås kommun
Antagna av kommunstyrelsen den XX 2019, § xx.
Inledning
Flaggning grundar sig på en lång tradition och är en internationell företeelse och principerna
för flaggning är i stort sett lika världen över. Regler för flaggning i Alingsås kommun utgår från
lagen (1982:269) om Sveriges flagga, förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar samt
rekommendationer från Riksarkivet, Flaggan och Fanan och Stiftelsen Sveriges Nationaldag.
Beslut om flaggning
Beslut om flaggning på kommunens officiella flaggstänger fattas av kommunstyrelsen.
Vid brådskande ärenden fattas beslut om flaggning av kommundirektör i samråd med
kommunstyrelsens ordförande.
Extra ordinära händelser
Vid extra ordinära händelser följs nationella och regionala rekommendationer gällande
flaggning. Beslut om flaggning vid extra ordinära händelser fattas av kommundirektör i
samråd med kommunstyrelsens ordförande.
Vem ansvarar för att flaggning sker?
Kommundirektör bär det yttersta ansvaret att flaggning i enlighet med dessa regler
sker. Kommunledningskontorets reception ansvarar för att flaggning beställs.
Var i kommunen sker flaggning?
På flaggstången på Rådhusets tak sker kommunens officiella flaggning. De sju stängerna på
Stora torget är kommunens paradflaggstänger som används vid officiella flaggningar.
Vid andra kommunala verksamhetsbyggnader där flaggstång finns, sker flaggning i enlighet
med kommunens regler för flaggning och vid annan flaggning sker detta på initiativ av
ledningen för verksamheten.
På paradstängerna vid Stora torget flaggas endast med nationsflaggor, samt med FN-flaggan,
EU- flaggan och Regnbågsflaggan.
Vid allmänna flaggdagar bör nationsflaggan hissas på samtliga mark-, tak- och
fasadstänger. Flaggduk får inte förses med märken, bokstäver eller andra tecken.

Sida 179 av 212

Regler för flaggning i Alingsås kommun

Tider för flaggning
Flaggan hissas klockan 08.00 mellan den 1 mars och till och med
den 31 oktober. Under övrig del av året hissas flaggan klockan
09.00.
Under hela året halas flaggan vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00.
Allmänna flaggdagar
Kommunen genomför flaggning vid allmänna flaggdagar i enlighet med förordning (1982:270)
om allmänna flaggdagar:



















Nyårsdagen den 1 januari
Konungens namnsdag den 28 januari
Kronprinsessans namnsdag 12 mars
Påskdagen
Konungens födelsedag den 30 april
Första maj
Pingstdagen
Veterandagen den 29 maj
Sveriges Nationaldag den 6 juni
Midsommardagen
Kronprinsessans födelsedag den 14 juli
Drottningens namnsdag den 8 augusti
Dag för val till riksdagen
FN-dagen den 24 oktober
Gustaf Adolfsdagen den 6 november
Nobeldagen den 10 december
Drottningens födelsedag den 23 december
Juldagen den 25 december
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Övriga flaggdagar
Alingsås kommun flaggar även på följande datum:








Internationella kvinnodagen den 8 mars
Europadagen den 9 maj
Internationella HBTQ-dagen den 17 maj
Gothia cup under juli månad
Invigning av West Pride(Göteborg)
Potatiscupen under april månad
Val till Europaparlamentet
(vart femte år)

Andra kommunala arrangemang då flaggning ska ske:






Studentdagen under juni månad
Potatisfestivalen under juni månad
Alingsås födelsedag den 21 september
Invigningsdagen (fredag) för ”Lights in Alingsås” i september-oktober
Första söndagen i advent (tomteparaden)
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Flaggning vid dödsfall och begravning
Flaggning sker vid kommunanställdas och förtroendevaldas dödsfall. Flaggningen sker i
enlighet med gällande regler och vedertagen praxis inom området.
Med förtroendevald menas ordförande och vice ordförande i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd.
Med anställd menas tillsvidareanställd personal i Alingsås kommun.
Om en förtroendevald avlider ansvarar respektive gruppledare för att informationen
når kommunledningskontorets reception, som ser till att flaggning beställs.
Om kommunanställd avlider ansvarar närmaste chef, alternativt förvaltningschef, för
att informationen når kommunledningskontorets reception, som ser till att flaggning
beställs.
För övriga förvaltningars anställda flaggas i anslutning till respektive arbetsplats såsom
skolor, institutioner, idrottsanläggningar osv. I det fall en förvaltning inte har egen
flaggstång sker flaggning på Rådhusets tak enligt de regler som gäller för
kommunledningskontorets personal.
När medarbetare och förtroendevalda inom Alingsås kommun avlider samt vid jordfästelse
sker flaggning på halv stång.
Flaggning på halv stång ska om möjligt ske samma dag som dödsfallet ägt rum, alternativt
första dag som dödsfallet blivit känt, eller första vardag efter röd dag. Flaggning på halv stång
sker den dag då jordfästningen äger rum.
Halv stång innebär 2/3 av normalhöjden på fristående stång, till mitten på fasadstång. Flaggan
ska först gå i topp och sedan halas till rätt nivå. Då flaggan halas ner ska den först gå i topp.
När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och endera tas ned omedelbart eller tas ned
vid ordinarie tidpunkt.
Flaggning i samband med dödsfall har alltid företräde framför annan flaggning.
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Utländsk flaggning
Flaggningen sker i enlighet med gällande regler och vedertagen praxis inom området. För
mer ingående information hänvisas till boken Flaggan och Fanan.
Grundreglerna är följande:


Den svenska flaggan bör hissas samtidigt som de utländska och placeras på
hedersplats. Övriga nationsflaggor placeras i bokstavsordning enligt nedan
angivna regler från hedersplatsen och utåt, varannan till heraldiskt höger och
varannan till heraldiskt vänster. I rang placeras EU-, FN- och kommunflaggor och
liknande efter nationsflaggor.



Vid flaggplacering används begreppen heraldiskt höger och heraldiskt vänster,
vilket innebär att man ställer sig med ryggen mot den plats eller byggnad som skall
flagg- smyckas. Då har man heraldiskt höger på sin högra hand och följaktligen
heraldiskt vänster på sin vänstra hand. Alingsås kommuns paradstänger hanteras
heraldiskt med ryggen mot Stora torget.



Vid flaggning från flera stänger i rad med enbart nordiska flaggor, placeras
flaggorna i svensk alfabetisk bokstavsföljd från heraldiskt vänster och till
heraldiskt höger.



Vid internationell flaggning från flera stänger i rad, placeras flaggorna i svensk
alfabetisk bokstavsföljd, d v s nationens namn enligt svensk stavning, från
heraldiskt vänster och till heraldiskt höger.



Vid tom flaggstång hissas den svenska flaggan.

Vimpel
En vimpel är avsedd att pryda flaggstången då flaggning inte sker, vimpeln ersätter aldrig
svensk flagga.
Vimpel får vara hissad dygnet runt, dock inte samtidigt med flaggan. På kommunens
paradflaggstänger på Stora torget skall vimplarna vara hissade endast under sommartid,
april- oktober månad. Vimpel hissas med det blåa fältet överst.
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Regler för flaggning
Anledning

Rådhusets tak

Stora torget

Allmänna flaggdagar
FN-dagen
Officiella besök (1)
Kommunala arrangemang (2)
Europadagen
Val till Europaparlamentet
Större föreningsarrangemang (3)
Internationella besök och arrangemang (4)
Vänortsbesök hos föreningar (5)
Dödsfall och jordfästning
Sommartid (apr-okt)
Vimpel (april-okt)
Internationella kvinnodagen
Internationella HBTQ-dagen
Invigning av West pride

Svensk
Svensk
Svensk
Kommunflagga
Svensk
Svensk
Svensk

Svensk
FN/Svensk
Svensk
Svensk
Europa/Svensk
Europa/Svensk
Svensk

Kommunflagga
Kommunflagga
Svensk
Kommunflagga
Svenska vimplar
Svensk
Svensk
Svensk

Nationsflaggor
Nationsflaggor
----Svensk
Svensk/Regnbågsflagga
Svensk/Regnbågsflagga

1. Med officiella besök avses officiella landshövdingebesök och motsvarande.
2. Med kommunala arrangemang avses de arrangemang som omnämnes i denna
flaggordning. Flaggning sker samtliga dagar.
3. Med större föreningsarrangemang avses arrangemang av rikskaraktär, SMtävlingar och motsvarande. Flaggning sker arrangemangets första dag.
4. Med internationella arrangemang avses internationella konferenser, landskamper,
musikfestivaler och motsvarande. Flaggning sker samtliga dagar. Vid besök av EUrepresentanter skall flaggning ske med EU-flagga i föreskriven ordning. Exempelvis
Gothia cup
5. Beträffande vänortsbesök hos föreningar så räknas inte besök av enskilda
personer, utan endast gruppbesök av någorlunda storlek. Flaggning sker
arrangemangets första dag.
Utlåning av flaggor
Föreningar får kostandsfritt låna nationsflagga vid egna arrangemang under förutsättning
att flaggan finns tillgänglig och inte ska användas av kommunen. Max utlåningstid är tre
dagar.
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Avgift för flaggning
1. Kommunstyrelsen bekostar flaggningen vid allmänna flaggdagar, officiella besök
och vid de kommunala arrangemang som omnämns i dessa regler.
2. Övrig flaggning bekostas av arrangören till självkostnadspris.
Övrig flaggning
I det fall nämnd, förening, företag osv önskar att flaggning skall ske, skall det anmälas till
kommunledningskontorets reception senast två veckor före flaggningen ifråga.
Kommundirektör i samråd med kommunstyrelsens ordförande beslutar om övrig flaggning får
ske.
Övrig flaggning får endast ske med nations-, FN-, EU- eller Regnbågsflagga.
Vepor på lyktstolpar
Alingsås kommun förfogar över möjligheten att sätta upp vepor på lyktstolpar på Stora Torg,
Lilla Torg och förbi Grand Hotell till Alingsås station. Platsen används för att lyfta både
kommunal som externa arrangemang av varumärkeskaraktär. Vad som ska sättas upp och när
bestäms i samråd med kommunikationsavdelningen som även koordinerar insatsen genom
Alingsås energi som står för upp och nedtagning.
Uppföljning och utvärdering
För att säkerställa att kommunen har en god och ändamålsenlig flaggning bör reglerna
revideras vart fjärde år. Om det under perioden visar sig att reglerna behöver uppdateras ska
behovet initieras till berörd instans.
___________________________________
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Ansökan om bidrag till
mötesplats Stora Mellby
19
2018.248 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-26
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2018.248 KS

Ansökan om utökat bidrag till Mötesplats Stora Mellby
Ärendebeskrivning
Stora Mellby Sportklubb inkom den 4 april 2018 med en ansökan om bidrag till finansiering
av Mötesplats Stora Mellby med 1 500 tkr från Alingsås kommun. Stora Mellby Sportklubb
sökte medel från Alingsås Kommun och Leader Göteborgs Insjörike/SJV samt från Lions i
Bjärke och Sparbanksstiftelsen Alingsås. Det framgick av ansökan att ett beslut om
kommunal medfinansiering var en grund för att Stora Mellby Sportklubb skulle kunna gå
vidare med övriga ansökningar.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2018, § 43, att bevilja Stora Mellby Sportklubb 1 500
tkr under förutsättning att övriga medfinansiärer bidrar. Kommunstyrelsen beslutade vidare
att kommunens bidrag utbetalas först när Stora Mellby Sportklubb kan redogöra för övriga
medfinansiärers bidrag och således den fullständiga finansieringen.
Stora Mellby Sportklubb inkom den 15 april 2019 med en ansökan om utökat bidrag till
Mötesplats Stora Mellby. I ansökan framgår att projektet har avvaktat nödvändig planändring
som nu är färdig. Markupplåtelseavtal med kommunen är även det på plats. Stora Mellby
Sportklubb har tagit fram bygglovshandlingar och lämnat in ansökan om bygglov till
kommunen. Kostnadsbilden har förändrats på grund av senareläggning och utökade krav
som framkommit av säkerhets- och kvalitetsskäl under bygglovsprocessen. Därav ansöker
Stora Mellby Sportklubb om utökat bidrag till finansiering av Mötesplats Stora Mellby med
ytterligare 700 tkr.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret gör en liknande bedömning som när den ursprungliga ansökan
från Stora Mellby Sportklubb inkom.
Kommunledningskontoret uppmuntrar det initiativ som Stora Mellby Sportklubb har tagit
genom att initiera ovan nämnda projekt. Enligt bifogad ansökan skulle Alingsås kommuns
bidrag uppgå till ungefär 25 procent av projektets totala kostnad. Kommunledningskontoret
anser vidare att det är relevant att stärka föreningslivet i hela kommunen och att inkommen
ansökan från Stora Mellby Sportklubb därför ska beviljas. Från kommunens sida så innebär
detta ett riktat bidrag som syftar till att stärka föreningslivet utanför stadskärnan, något som
ligger i linje med beslutad flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret anser att ansökan om utökat bidrag till Mötesplats Stora Mellby
ska beviljas. Likt tidigare anser kommunledningskontoret att beviljandet är under
förutsättning att övriga medfinansiärer kommer att bidra och projektet således kommer att
genomföras.
Ekonomisk bedömning
Det finns två miljoner kronor avsatt i kommunstyrelsens budget för att kunna hantera
exempelvis denna typ av ansökningar. Dessa medel är dock redan förbrukade vilket innebär
att kommunstyrelsen behöver hantera kostnaden om 700 tkr inom ram år 2019.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Stora Mellby Sportklubb beviljas ytterligare 700 tkr under förutsättning att övriga
medfinansiärer bidrar. Kommunens bidrag utbetalas först när Stora Mellby Sportklubb kan
redogöra för övriga medfinansiärers bidrag och således den fullständiga finansieringen.

Beslutet ska skickas till
Stora Mellby Sportklubb

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-01
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Mötesplats Stora Mellby

2019-04-15

1

Alingsås kommun
att Kommunsstyrelsen

Ansökan om utökat bidrag till

Mötesplats Stora Mellby

Sammanfattning
Stora Mellby Sportklubb, SMSK, har ansökt om och beviljats (2018.248 KS) bidrag till
finansiering av Mötesplats Stora Mellby med 1500 tkr från Alingsås kommun. Föreningen
ansöker nu om utökad finansiering med ytterligare 700 tkr sammanlagt 2200 tkr.

Projektidé – En mötesplats för olika åldrar och aktiviteter
Sammanfattning av syfte och mål

Syftet med detta projekt är att i Stora Mellby skapa en öppen anläggning med inkluderande och
tillgängliga verksamheter.
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Enmötesplats för alla i Bjärke, gammal som ung, där man oavsett bakgrund, kön och
erfarenhet kan träffas såväl sommar som vinter.
Den centrala placeringen i omedelbar närhet till förskola, skola, kyrka och traditionella
idrottsplaner skapar naturliga kontaktytor på denna plats. Under dagtid kan skolan och
förskolan använda arenan för både schemalagda aktiviteter och under håltimmar.
Det saknas idag lämplig plats i Stora Mellby för kulturella aktiviteter och även för lokala marknader
bl.a. för försäljning av närodlat.

Lägesrapport
Projektidén har utvecklats av en projektgrupp som bildats av SMSK med ett tiotal personer
som arbetar ideellt och representerar olika kompetenser av betydelse. Under drygt ett par års
tid har arbetet inriktats på myndighetskontakter, tillstånds-och finansieringsansökningar samt
förankring hos samverkande organisationer. Medfinansiering från Sparbanksstiftelsen och
Lions är utlovade och beslutade. Ansökan till Leader Insjöriket har ännu inte kunnat slutföras
eftersom medfinansiering och tillstånd inte varit klara.
Betydande ideella insatser eller non profit-lösningar tas till vara i projektets ledning,
administration och samordning, markarbeten och målning samt i den planerade verksamheten.
Projektet har avvaktat nödvändig planändring som nu är klar. Markupplåtelseavtal med
kommunen är klart. Ansökan om bygglovhandlingar har upprättats och ansökan inlämnats.
Kostnadsbilden har förändrats pga. senareläggningen och utökade krav som framkommit av
säkerhets- och kvalitetsskäl under bygglovförberedelserna. I upprättandet av
bygglovhandlingar har föreningen fått professionell hjälp av en arkitektbyrå som gjort
nödvändiga ritningar och beräkningar. Kraven på säkerhet, miljöval och tillgänglighet har
satts med tanke på arenans placering i skolans närhet.
Offerterna som har tagits in under hösten innebar för höga byggkostnader varför vissa delar så
som förråd, kiosk och sarg bantades bort eftersom det kan finnas möjligheter att tillföra dem i
en framtid, ideellt eller med annan finansiering, utanför detta projekt.
De slutliga offerter som därefter har tagits in resulterar i en visserligen lägre kostnadsnivå än
de tidigare offerterna men kostnaderna överskrider ändå den tidigare indikerade
finansieringen. Någon utökning av den privata finansieringen har inte kunnat uppnås.
Föreningen ser därför i nuläget inga andra möjligheter att realisera projektet än att på nytt
vända oss till kommunen.
Tidpunkt för byggstart är bland annat beroende av när beslut om bygglov respektive
finansiering kan erhållas men en försiktig bedömning är att den kan bli under fjärde kvartalet
2019. Byggtid inklusive markarbeten beräknas till ca 5 månader.

Kostnader
Kostnaderna är grundade på offerter som uppgår till 6300 tkr d.v.s. ca en miljon kr mer än de
första beräkningarna angav. Till detta kommer ideellt arbete som beräknas motsvara över 800
tkr.
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Finansiering
Vi söker medel från Alingsås Kommun och Leader Göteborgs Insjörike/SJV som båda i detta
sammanhang räknas som offentliga organ samt från Lions i Bjärke och Sparbanksstiftelsen
Alingsås som icke är offentliga.
Finansiär
Leader insjöriket

Anm.
Off

tkr
3100

Alingsås Kommun

Off

2200

Sparbanksstiftelsen Priv
Alingsås
Lions i Bjärke
Priv
Eget arbete
Priv
Summa extern fin
Totalt

600

tkr

26%

400
6300

Andel av total

882
6300
7182

Samordningen av projektets finansiering är krävande bland annat eftersom Leader-projekten i
princip skall till ca 30 % utgöras av ideellt arbete eller privat finansiering. Den nivå detta
projekt uppnår torde, efter kontakter vi haft, kunna accepteras.
Efter godkännande av Leader-ansökan administreras utbetalningar och redovisningar av SJV,
Statens Jordbruksverk. Projektets ekonomiska redovisning och övrig ekonomisk
administration kommer att ske genom Erska Redovisning, Sollebrunn.
I detta skede utgör ett beslut om utökad kommunal medfinansiering en grund för att kunna
slutföra ansökan till Leader insjöriket.

Ansökan
Mot ovanstående bakgrund ansöker SMSK om utökat bidrag till finansiering av Mötesplats
Stora Mellby med 700 tkr till 2200 tkr.

För Stora Mellby Sportklubb

Bengt Mökander
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Uppdrag till kultur- och
utbildningsnämnden och
AB Alingsås Rådhus Utredning Ishall
20
2019.310 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-30
Bengt-Göran Kullner
0322-61 61 39
2019.310 KS

Kommunstyrelsen

Utredning av ny ishall
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden inkom den 25 mars 2019 med en skrivelse, där nämnden
föreslår att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att processen med en ny ishallsanläggning i
Alingsås ska kunna fortsätta.
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun den 12
december 2018, § 226 att ge Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell
tillbyggnation av nuvarande ishall, med syfte att få ytterligare en isyta.
Kultur och utbildningsförvaltningen föreslår i sin skrivelse tre geografiska områden som
intressanta, när det gäller lokalisering av en ny ishallsanläggning. De områden som avses är;
Savannen, Lyckanområdet, samt Bolltorps industriområde. Beträffande den nuvarande
ishallens lokalisering i Nolhaga har, enligt förvaltningens skrivelse, en bedömning gjorts att
den inte utgör en möjlig plats för en ny ishall eller ombyggnation av befintlig.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 mars 2019 om en plan i fyra punkter för
fortsatt hantering av ärendet.
1. Definiera behovet
2. Ekonomisk beredning samt framtagande av detaljplan
3. Samhällsstrategisk grupp bör involveras
4. Tidsplan

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har utifrån valda delar av Kultur- och utbildningsnämndens fyra
punkter tagit fram förslag till en handlingsplan, samt en tidplan för det inledande arbetet med
en ny ishallsanläggning.
Definition av behovet
Kommunledningskontoret föreslår att Kultur- och utbildningsförvaltningen i en förstudie tar
fram en förslagshandling, innehållande en illustration över ishallsanläggningen, samt en
definition över vilka övriga behov en ny ishallsanläggning förväntas uppfylla, utöver två isytor.
Beskrivningen bör vara baserad på en realistisk och dokumenterad syn över vilken
verksamhetsnivå som kan komma att bedrivas i anläggningen i framtiden. Förstudien bör
även beskriva vilka nya aktiviteter/målgrupper som kan vara aktuella att planera för i en ny
anläggning.
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Svenska ishockey- och konståkningsförbundet har var för sig gett ut skrifter som beskriver
respektive idrotts krav/önskemål, när det gäller träning och tävling på olika nivåer. Att
definiera behovet, vad en ny anläggning bör innehålla, bör i huvudsak göras utifrån dessa
huvudverksamheters perspektiv.
Förstudien ska även ligga till grund för investeringskalkyler samt, om möjligt, en uppskattning
över framtida driftkostnader.
Lokalisering och framtagandet av detaljplan

Kommunledningskontoret föreslås leda arbetet med att utreda de av förvaltningen föreslagna
områdena. Utredningen kan beröra även andra möjliga platser. Lokaliseringsutredningen ska
genomföras i samverkan med Kultur- och utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Utredningen ska utgå från verksamhetens perspektiv och ska utmynna i ett par
alternativa förslag till lokalisering av en ny ishallsanläggning. Fokus ska vara på centralt läge
och tillgänglighet.
Av Tillväxtprogram 2019-2028, antaget av Kommunfullmäktige den 12 december 2018, §
226, framgår en tydlig viljeinriktning att ta fram en plan för ishall. För att säkerställa
föreslagen tidplan behöver ett detaljplanearbete initieras. När planavtal har ingåtts avser
Kommunledningskontoret att i samverkan med planavdelningen, prioritera detaljplanen i
samband med politiskt beslut om detaljplanebeställning.

Tidplan
Kommunledningskontoret föreslår en enkel tidplan beträffande ovan nämnda utredningar.
Maj-2019: Start arbete med utredning av lämpliga platser för lokalisering av ny
ishallsanläggning.
Maj-2019: Start arbete med förstudie och ekonomiska kalkyler av ny ishallsanläggning.
September-2019: Presentation inför beslut i KS, av förslag till lokalisering av ny
ishallsanläggning.
September-2019: Presentation inför KS av förstudie samt ekonomiska kalkyler.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för framtagande
av förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya ishallsanläggningen.
Kommunstyrelsen ger Kommunledningskontoret i uppdrag att leda arbetet med framtagande
av förslag till lokalisering av ny ishallsanläggning. Arbetet ska ske i samverkan med Kulturoch utbildningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunstyrelsen godkänner den förslagna tidplanen för uppstart och redovisning av
utredningsarbetet med en ny ishallsanläggning.
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Jenny Perslow
Tillväxtschef

Bengt-Göran Kullner
Fastighetsansvarig

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-30
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-03-20

§ 45 2019.176 KUN

Utredning Ishall
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun (KF 201812-12 § 226) att ge kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell
tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta.
Frågan om en ny ishall har tidigare behandlats av dels kultur- och fritidsnämnden och dels
kommunstyrelsen. Kultur-och fritidsförvaltningen presenterade vid kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 21 mars 2016 § 11 en samlad översyn av projektet ”Is
och gräs”. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i samband med denna översyn att förslå
kommunstyrelsen att ge Fabs AB i uppdrag att ta fram en enkel ritning, ett kostnadsförslag,
samt en tidsplan för genomförandet av om- och nybyggnad av två ishallar i Nolhaga enligt
kultur- och fritidsnämndens utredning.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott gav den 17 oktober 2016, § 40, kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att ta kontakt med Fabs AB för att ge dem i uppdrag att ta fram
en enkel ritning, ett kostnadsförslag, samt en presentation av en möjlig tidsplan för
genomförandet av två ishallar i Nolhaga enligt kultur- och fritidsnämndens utredning.
Därefter har kommunstyrelsen (KS 2017-03-06 § 46) behandlat ärendet om ny ishall. I detta
ärende framkom att det i första skedet är en fråga för kommunstyrelsen och inte kultur- och
fritidsnämnden då ishallen fanns som en investering i Tillväxtprogram 2017-2026.
Kommunstyrelsen beslutade då att ge kommunledningskontoret i uppdrag att beställa
detaljplanelagd mark av samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att upphandla hyreskontrakt
av en ishall. Efter detta har, vilket beskrivs ovan, kultur- och utbildningsnämnden och
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för
ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en
isyta.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 mars angett följande:
Förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med VD för
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef
påbörjat processen för att ta fram en plan. Vid detta möte gjordes bedömningen att den
nuvarande ishallens lokalisering i Nolhaga inte utgör en möjlig plats för en ny ishall eller en
ombyggnation av befintlig.
Kultur- och utbildningsförvaltningen anser därför att andra geografiska områden bör utredas
som lämplig lokalisering av nya ishallar. Tidigare har Tomteredsområdet utretts men är inte
tillgängligt ur ett geografiskt (utanför tätorten) och trafikmässigt perspektiv. Mot bakgrund av
detta söker förvaltningen ett mer centralt och tillgängligt läge vilket även är viktigt ur ett
besöksnäringsperspektiv. Tillväxtavdelningen har med stöd av exploateringsavdelningen
föreslagit att bland annat de geografiska områdena Savannen, Lyckanområdet och Bolltorps
Justerandes sign
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-03-20

industriområde utreds för det nya ishallsområdet men även att andra områden kan komma i
fråga efter samhällsbyggnadsförvaltningen genomlyst möjligheter.
För att kunna ta fram en plan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut har
förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen i samråd med VD för
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef
tagit fram en plan för fortsatt hantering av ärendet. Följande punkter behöver därför
fastställas.
1. Definiera behovet
I tidigare utredningar har det diskuterats etablering av två isytor. Svenska Ishockey förbundet
har tagit fram skriften ”Bygga ishall” och utgör ett faktaunderlag för de intressenter som ska
bygga nya ishallar som leder till att hallarna passar till den verksamhet som planeras. I de
nya ishallarna ska också andra verksamheter så som konståkning bedrivas. Svenska
Ishockey förbundet anger att det finns tre olika typer av hallar: evenemangsarena, publikhall
och träningshall. Därför bör syftet och behovet med hallarna tydligt framgå som ett första
steg.
2. Ekonomisk beredning samt framtagande av detaljplan
Ärendet kräver en ekonomisk beredning och ett framtagandet av detaljplan för möjlig
placering. Därför är det av vikt att en projektledare tillsätts som håller i dessa processer.
Ishallsprojektet innebär att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda alternativa
och lämpliga platser för ny placering av två ishallar.
3. Samhällsstrategisk grupp
Den centrala samhällsstrategiska gruppen bör involveras i dessa frågor i syfte att påskynda
ärendets gång och säkerställa processen.
4. Tidsplan
Ovan angivna punkter ska mynna ut i en tidsplan där behov, ekonomiska aspekter samt
lämplig mark för upplåtande av två isytor tydligt definieras.
Utifrån detta fyrapunktsprogram anser kultur- och utbildningsförvaltningen att
kommunstyrelsen behöver vidta de åtgärder som krävs för att processen ska kunna fortsätta.
Utskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har behandlat ärendet
den 13 mars § 13.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och översänder
fyrapunktsprogrammet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning och ställningstagande i
ärendet.
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Expedieras till
Kommunstyrelsen
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Intresseanmälan - Nytt
ärende Exploatera
kommunal mark nr. 514
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-29
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2019.094 KS

Förfrågan om markanvisning på del av Alingsås Bälinge
6:16
Ärendebeskrivning
Ingareds Företagspark Norra AB har inkommit med en förfrågan om att få en markanvisning
på ett 12 hektar stort område inom fastigheten Alingsås Bälinge 6:16. Området är i
översiktsplanen utpekat som utbyggnad av verksamheter. Syftet med markanvisningen är att
Ingareds Företagspark Norra AB ska uppföra en logistik och terminalverksamhet. En
markanvisning ger företaget ensamrätt att under en begränsad tid förhandla om marken med
kommunen.
Kommunledningskontorets yttrande
Kommunens riktlinjer för markanvisning säger att det finns möjlighet att göra en
direktanvisning när ett förslag är intressant för kommunen. Direktanvisning är också enligt
riktlinjerna fördelaktigt när en byggherre ska in tidigt i processen och för att kunna dra nytta
av deras kompetens. Förslaget som presenterats visar att företaget skapar nya
arbetstillfällen och att den tänkta verksamheten är bra för kommunen. Föreslagen
verksamhet har också behov av närhet till E20 och möjlighet till goda kommunikationer.
Kommunledningskontoret anser att den inkomna förfrågan om markanvisning uppfyller
kommunens viljeinriktning för kommande verksamhetsområde. För att möjliggöra byggnation
måste det också tas fram en detaljplan för området. Om prövningen av detaljplanen visar att
det är lämpligt med föreslagen verksamhet kommer markanvisningen att ersättas med ett
marköverlåtelseavtal.
Ekonomisk bedömning
Kommunen får en intäkt genom markförsäljning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till markanvisning för Ingareds Företagspark
Norra AB.
Kommunstyrelsen bemyndigar kommundirektören att underteckna markanvisningsavtal och
planavtal för del av Bälinge 6:16.

Beslutet ska skickas till
KLK Expl, SBK Plan fk.
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Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-29
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Exploatera kommunal mark - Intresseanmälan
Ärendenummer: #514 | Inskickat av: Ingareds Företagspark Norra AB (Jan Olof Roland Bengtsson),
195511152414 | Datum: 2019-01-18 17:23

1. Sökande
Hämtning av företagsuppgifter
Här kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du
slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter .
Du kan också välja att själv fylla i uppgifter om ditt företag.
Jag vill fylla i mina företagsuppgifter själv
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Kontaktuppgifter
Organisationens namn
Ingareds Företagspark Norra AB

Organisationsnummer
556911-7111

Adress
Kronhjortsvägen 4

Postnummer och ort
448 34 Floda

Kontaktperson
För- & Efternamn
Jan Olof Roland Bengtsson

E-postadress
roland.bengtsson@surgicalscience.com

Mobiltelefon
0708913012
Notifieringar
E-post

2. Ändamål
Vad önskar ni bygga?
Logistikanläggning

3. Område
Vilka områden är du intresserad av?
Kryssa i vilket eller vilka områden du är intresserad av.
Alingsås Tätort

Annat område
Ange område
Bälinge 6:16
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4. Exploateringsinformation
Area på fastighet
Den totala markytan som ni önskar exploatera.
Mer än 10 000 kvadratmeter

Area på byggnad
Mer än 7500 kvadratmeter

Antal våningar
5 - 10

5. Tillträde
När önskas tillträde till marken?
Inom ett år.

6. Övrig information
Övrig information
Vi har varit i kontakt med kommunens näringslivsenhet och önskar förvärva den del av Bälinge 6:16
om ca 60-75.000 kvm (7 ha)som utgör den del av fastigheten där inte avfallsanläggningen finns
etablerad på. Syftet är att bygga en stötte logistikanläggning för en specifik kund. Byggnaden ska
vara 25-35.000 kvm stor.

7. Nyhetsbrev
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Vill du få information om kommande markanvisningar direkt till dig från oss?
Ja
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Motion om en ren och
prydlig kommun - PärGöran Björkman (S), Björn
Wallin Salthammer (S) och
Anita Hedén Unosson (S)
(KF 27/3)
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-03-27

§ 63 2019.299 KS

Motion om en ren och prydlig kommun - Pär-Göran Björkman (S), Björn
Wallin Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S) och Björn Wallin Salthammer (S) lämnar en motion om vikten av att
ha en ren och prydlig kommun.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en strategisk plan för att minska
nedskräpningen i kommunen.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige
En ren och prydlig kommun
Det har under tid till annan förekommit synpunkter från flera
håll på den nedskräpning av olika slag som förekommer i vår
kommun. Sedan några år tillbaka är det också olagligt att
skräpa ner.
Det finns flera aspekter på vikten av att ha en ren och prydlig
kommun. Miljöaspekten är den viktigaste men även att det ger
ökad trivsel för våra invånare och ett gott intryck för besökare.
Socialdemokraterna anser att målsättningen att ha en renare
kommun behöver prioriteras i högre utsträckning än idag.
Förutom en god renhållning och en infrastruktur så att
människorna kan kasta sitt skräp behövs även ett arbete med
befolkningens attityder till nedskräpning.
Kommunens olika verksamheter, frivilligorganisationer och
den breda allmänheten måste involveras. Mycket sker redan
idag men det kan bli bättre.
Det finns många goda exempel från andra kommuner i landet.
Detta finns bl. a att läsa på hemsidan för ”Håll Sverige Rent”,
en organisation som kommunen till en rimlig kostnad kan vara
delaktig i.
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Vi föreslår därför:


Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en
strategisk plan för att minska nedskräpningen i vår
kommun.

Alingsås 2019-03-20
P-G Björkman (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Björn Salthammer Wallin (S)
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