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2019.440 KS

Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för
Tolkförmedlingen Väst
Ärendebeskrivning
Direktionen för Tolkförmedling Väst beslutade vid sitt sammanträde den 24 maj 2019, § 370,
att godkänna budget och verksamhetsplan 2020-2022 samt att översända till
förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och verksamhetsplan 2020-2022
på direktionsmöte den 27 september 2019.
Förvaltningens yttrande
Finansiering för förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta
tjänster och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Direktionen för Tolkförmedling Väst
föreslår en snitthöjning av priserna om 2 procent inför budget 2020.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att föreslagen budget och den föreslagna
snitthöjningen av priserna om 2 procent samt verksamhetsplan för Tolkförmedling Väst bör
tillstyrkas.
Ekonomisk bedömning
Kommunen kommer att få en snitthöjning av priserna om 2 procent vid köp av tjänster från
Tolkförmedling Väst.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst tillstyrks.

Beslutet ska skickas till
Tolkförmedling Väst

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-06-20

Sida 4 av 373

Sida 5 av 373

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr 19/0033-1
2019-05-24

Förslag till budget och verksamhetsplan
2020 – 2022
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna förslag till budget och verksamhetsplan 2020 – 2022.
Vidare beslutar direktionen att förslaget översänds till förbundsmedlemmarna för samråd inför
beslut om budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 på direktionsmöte den 27 september.

Sammanfattning av ärendet
Budget och verksamhetsplan 2020 – 2022 beskriver vad som planeras i verksamheten under
2020 – 2022 samt budget 2020.
Förbundets budgetomslutning för 2020 är 221 000 tkr. Finansiering för förbundets kostnader
kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster och debiteras enligt
självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad snitthöjning av priserna om 2 % för att nå en
budget i balans.

Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande
FÖRSLAG TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2020-2022, dnr 19/0033-2

Beslutet skickas till
Förbundsmedlemmarna

Åsa Fröding
Förbundsdirektör
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BUDGETFÖRSLAG
Dnr 19/0033-2
2019-05-24

Förslag till budget och
verksamhetsplan 2020-2022

Tolkförmedling Väst
Organisationsnummer 222000-2972
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Ordförande har ordet
Förbundets ständiga utmaning är att förutse och på bästa sätt tillgodose medlemmarnas behov av
tolk. Som ny ordförande för Tolkförmedling Väst är jag verkligen glad över att möta det mycket
konstruktiva arbete och den vilja att alltid vara ledande inom tolkverksamheten som jag upplever
kännetecknar utvecklingen inom förbundet.
Förbundet har senaste två och ett halvt åren genomgått ett flertal förändringar och är fortfarande
inne i en stark utvecklingsprocess. Omfattande kvalitetsutvecklingsarbete pågår inom förbundet
och certifiering i enlighet med kvalitetsledningssystemet FR2000 bedöms kunna ske under 2020.
Arbetet med framtagandet och implementeringen av förbundets värdegrund och ledord har givit
mycket goda effekter i verksamheten, inte minst för utvecklingen av arbetsmiljön. Som
ordförande ser jag att den ständiga förbättringsprocessen och ambitionen att konsekvent erbjuda
en mycket hög kvalitet ger oss de bästa möjligheterna att möta de förväntningar våra
medlemskommuner har.
Sedan start av förbundet har försök gjorts att upphandla ett nytt verksamhetssystem. Under
sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem. Även
denna upphandling överklagades och är i skrivande stund ännu inte avgjord. Min förhoppning är
dock att ett nytt verksamhetssystem kommer kunna implementeras under 2019 då det är en viktig
del av förbundets utveckling och målsättningen att vara en verksamhet i framkant.
En verksamhet lyhörd för sina kunder, med stor utvecklingsvilja och med budget i balans skapar
goda förutsättningar för nya spännande verksamhetsår. Med dessa ord ser jag fram emot
uppdraget som ordförande i Tolkförmedling Väst

Göteborg 2019-04-17
Åke Björk
Ordförande
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Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till en ökad
integration i samhället.

Övergripande strategi
Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara
lyhörda för medlemmarnas behov.
Vi ska kontinuerligt kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet, kundernas behov och
uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Vi ska fortsätta
utveckla de tjänster som förbundet i dag levererar för att möta kundernas framtida behov.
Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare, en förmedling där
uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och känner
engagemang i arbetet. Tillsammans med medarbetarna och dess fackliga företrädare åstadkommer
vi detta.
Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering. Varje aktivitet ska
syfta till att medlemmarnas behov av språktolk kan tillgodoses. Varje möjlighet till effektivisering
som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas.

Övergripande mål
Tolkförmedling Väst tillgodoser medlemmarnas behov av språktolk och är det självklara valet av
förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet är en attraktiv arbetsgivare där alla
medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och
en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och
trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst
 har god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
 hanterar och tillvaratar såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
 har en god ekonomisk medvetenhet och arbetar kostnadseffektivt
 arbetar miljömedvetet
 verkar för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.
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Verksamhetsmål 2020
Målen för 2020 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period.
Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %
Andel tillfällen tolkar kommit sent eller uteblivit från
bokade uppdrag ska understiga 1 %

Utfall
2018
99,2 %

Målvärde
2019
≥99 %

Målvärde
2020
≥99 %

0,8%

<1 %

<1 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Utfall
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2020

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserade sjukvårdstolkar ska uppgå till minst 5 %.

4,5 %

≥7 %

≥5 %

Andel uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar ska
uppgå till minst 14 %.
Andel uppdrag som utförs av tolkar med utbildningsnivå
1C ska uppgå till minst 60 %.

13 %

≥13 %

≥14 %

56,3 %

≥48 %

≥60 %

Indikator

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verka för att verksamheten utvecklas

Indikator
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
uppgå till minst 50 % .

Utfall
2018

Målvärde Målvärde
2019
2020

40 %

≥55 %

≥50 %

Arbetsmiljömål
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikatorer
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 79

Utfall
2018
6,8 %
69

Målvärde
2019
<5 %
-

Målvärde
2020
<6 %
>79

Målvärde
2019
≥50 %

Målvärde
2020
≥50 %

Miljömål
Tolkförmedling Västs verksamhet ska vara långsiktig och hållbar

Indikatorer
Tolkning på distans ska utgöra minst 50 % av antal
utförda tolkuppdrag.

Utfall
2018
40,4 %
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Verksamhetsbeskrivning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov av språktolk. Förbundet levererar även översättningstjänster. Som medlem, tillika ägare, av
förbundet köper medlemsorganisationernas verksamheter samtliga språktolktjänster av
Tolkförmedling Väst.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och bildades av Västra
Götalandsregionen, Göteborgs Stad, samt kommunerna Borås, Mariestad, Trollhättan och
Uddevalla. I januari 2015 utökades förbundet med 28 nya medlemskommuner. Ytterligare 12 nya
medlemskommuner tillkom januari 2019. Förbundet består nu av totalt 40 medlemmar; Västra
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping,
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad,
Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla,
Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Figur 1 Karta över medlemsorganisationerna

Förbundet erbjuder språktolkning och översättning av text. Tolktjänsterna innefattar tolkning på
plats och på distans. Förbundet levererar tolk- och översättningsuppdrag på fler än 100 olika
språk. Drygt 1 000 tolkar och knappt 100 översättare utför uppdrag åt Tolkförmedling Väst.
Uppdragstagarna är inte anställda utan arvoderas per utfört uppdrag.
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Förbundets organisation
Direktion
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och i den förbundsordning som medlemmarna har antagit. Direktionen
sammanträder fem gånger per år.

Figur 2 Organisationsschema

Tjänstemannaorganisation och medarbetare
På uppdrag av Direktionen leds verksamheten av en förbundsdirektör.
Tjänstemannaorganisationen består i övrigt av ett kansli med förbundsövergripande verksamhet
samt fyra lokala förmedlingskontor och en översättningsenhet. Lokalkontoren är placerade i
Göteborg, Borås, Mariestad och Trollhättan och respektive kontor leds av en verksamhetschef.
Kansliet leds av förbundsdirektören och har sitt säte i Göteborg.
Förbundet har ca 60 årsarbetare samt ett varierat antal visstidsanställda medarbetare. Den största
gruppen medarbetare är förmedlingspersonal.
Administrativa stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestad, Töreboda och
Gullspångs kommuner. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem
köps separat av extern leverantör.
Förmedlingsverksamheten har öppet vardagar under kontorstid. Övrig tid kan tolk beställas via
TolkNu-tjänsten alternativt via den externa jourtjänsten inom Västra Götalandsregionen.

Ekonomiska förutsättningar
Sammanfattning
Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och
migrationspolitiken i världen. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar till stor del
behovet av språktolk- och översättningstjänster.
UNHCRs årliga rapport visar att flyktingströmmarna i världen är de största sedan andra
världskriget. 68,5 miljoner människor lever idag på flykt i världen och under 2017 ökade antalet
tvångsfördrivna med 2,9 miljoner. Två tredjedelar av alla flyktingar kommer från Syrien,
Afghanistan, Sudan, Myanmar och Somalia.
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Migrationsverkets resultat för 2018 visar att knappt 22 000 personer sökte asyl i Sverige vilket är
ca 4 000 färre jämfört med 2017. Flest asylsökande kom från Syrien, Irak, Iran, Georgien och
Eritrea. Jämfört med föregående år har antalet asylsökande halverats från både Syrien och
Afghanistan medan antalet asylsökande från Iran och Georgien har ökat. Kommunmottagandet
har jämfört med föregående år nästintill halverats.
Migrationsverkets tidigare prognos utgick ifrån att den tillfälliga lagen om gränskontroll skulle
upphöra sommaren 2019, vilket skulle medföra ett ökat antal asylsökande andra halvan av 2019.
Migrationsverkets prognos i februari påvisar dock att regeringens förväntade beslut om att
fortsätta förlänga den tillfälliga lagen om gränskontroll ger en minskad osäkerhet gällande
prognosen för antalet asylsökande till Sverige 2019. Tidsbegränsade uppehållstillstånd kommer
enligt regeringen fortsatt vara huvudregel vilket gör att Migrationsverket förväntar en fortsatt
stabil utveckling av antalet asylsökande. Planeringsantagandet för 2019 är 21 000 asylsökande och
22 000 asylsökande för 2020.
Intäkter erhålls genom förmedling av tolk- och översättningstjänster. Största kostnaden för
förbundet är arvoden och ersättningar till tolkar. Den totala kostnaden för arvoden och de totala
intäkterna är beroende av hur många tolk- och översättningsuppdrag som levereras.
Efterfrågan på tolk har svängt i linje med senaste årens flyktingsituation. Den långsiktiga
prognostiseringen är osäker då migrationssituationen i världen snabbt kan förändras. Förbundet
har till skillnad mot flera andra tolkförmedlingar ökat sin leverans sista året. Detta bedöms bero
på en ökad avtalslojalitet hos medlemmarna men även en viss del är effekten av nya medlemmar.
Efterfrågan på förbundets tjänster förväntas stabiliseras under 2019 och 2020.

God ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska
genomsyras av god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Då
både verksamhetsmålen och de finansiella målen bedöms uppfyllas i budget anses förbundet ha
god ekonomisk hushållning.

Utgångsläge inför planering av budget 2020
Direktionen ska enligt förbundsordningen årligen fastställa budget och verksamhetsplan för den
kommande treårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter och
som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska ha en god ekonomisk
medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådas med
förbundsmedlemmarna och budgeten ska fastställas senast den 30 september före
verksamhetsåret.
Som utgångsläge för planeringen av 2020-2022 finns gällande plan för 2019-2021, utfallet av de
senaste åren samt prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken
i omvärlden samt Migrationsverkets prognoser tas även i beaktan i planeringen av budget 2020.
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Årsprognos 2019 i jämförelse med budget
Budget 2019 baseras på att förbundet utför 345 000 uppdrag. Medlemmarnas ökade avtalslojalitet
bidrog under hösten 2018 till att antalet utförda uppdrag ökade. Efterfrågan på förbundets
tjänster under 2019 års första månader visade på en fortsatt ökning. I årsprognosen förväntas
förbundet därför utföra 350 000 uppdrag under 2019.
Brytpunkten för budget 2019 i balans beräknas till 337 000 utförda uppdrag.

Arvodesutveckling
Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets
tjänster, bör arvodena för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen
bedöms ha viss följsamhet med arbetsmarknadens generella löneutveckling.

Personalbemanning och löneutveckling
Såväl bemanning som arbetsprocesser har under senaste två åren setts över och anpassats efter
organisationens förändrade behov. Införande av nytt verksamhetssystem beräknas ske under
slutet av 2019, vilket innebär en ökad digitalisering och ytterligare förändringar av arbetsprocesser
och bemanning. Detta kan innebära förändrade kompetenskrav och därmed förändrad
lönestruktur. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar
för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera
och behålla rätt personal.

Pension
Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas
löpande. Löneskatt på 24,26% ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras
genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid
deklarationen varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.

Prisutveckling
Indexuppräkningar och centrala löneavtal har ökat förbundets drifts- och personalkostnader. För
att säkerställa försörjningen av uppdragstagare bör arvodena till tolkar och översättare ha
följsamhet med den allmänna löneutvecklingen i samhället vilket också påverkar förbundets
kostnader.
I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2019 prisjusterats med 2,5 %.
För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om cirka 2 %.

Förväntad utveckling avseende verksamhet och ekonomi
Nuläge
Tolkuppdrag

Under 2018 utförde förbundet 337 000 uppdrag, vilket var en ökning med 1 000 uppdrag jämfört
med 2017. Första kvartalet 2019 visar på en ökning jämfört med motsvarande period 2018.
Förbundet har under de senaste två åren arbetat för en ökad avtalslojalitet från medlemmarna.
Detta arbete bedöms ha bidragit till förbundets ökning av antalet utförda uppdrag under 2018 när
efterfrågan på tolk generellt sjunkit hos andra förmedlingar.
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Framtida efterfrågan på förbundets tjänster är svårbedömd. Troligt är dock att utfallet för 2019
kommer att bli något högre än budgeterat. Detta tros bero på nya medlemskommuner i
kombination med att befintliga medlemmar lojalt köper tjänster av förbundet. Därefter bedöms
efterfrågan sjunka något för att sedan plana ut de närmaste åren och hålla en mer stabil nivå.
År

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Budgeterat
antal uppdrag

180 000

210 000

285 000

380 000

335 000

345 000

340 000

335 000

330 000

270 000

307 000

355 000

336 000

337 000

Prognos
350 000

Prognos
340 000

Prognos
335 000

Prognos
330 000

13 966

5 227

2 344

79

5 295

2 200

0

0

0

Utfall antal
uppdrag
Budgetutfall
(tkr)

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall

Tillgång, utbildning och auktorisation av tolkar

Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av framförallt befintliga tolkar kommer
fortgå för att möta de förväntade språkbehoven. Förbundet har en utmaning i att attrahera,
rekrytera och behålla rätt tolkar. Utmaningen är även att säkerställa kvaliteten på de tjänster som i
dag levereras samt tillgodose medlemmarnas föränderliga tolkbehov.
De statligt finansierade tolkutbildningsplatserna täcker inte behovet. I syfte att säkerställa den
egna tolkförsörjningen erbjuder därför förbundet grundutbildning till tolk samt
kompetensutveckling och förberedande utbildning inför auktorisation för, av förbundet, anlitade
tolkar.
Kammarkollegiet ansvarar för auktorisationen av tolkar och erbjuder endast auktorisation i
knappt en fjärdedel av de språk som talas i Sverige. Med minskningen av antalet asylsökande
förväntas tillgången på kvalificerade tolkar inom de mest efterfrågade språken öka inom
förbundet.

Utvecklingsfrågor
Organisation och bemanning

Organisation
Med införande av nytt verksamhetssystem kommer förmedlingsarbetet över tid att bli mer
digitaliserat. Troligt är att framtida kompetensnivå samt bemanningsomfattning inom
förmedlingsarbetet kommer att påverkas. En eventuell övertalighet förväntas lösas genom
naturlig avgång över tid.
Medlemmarnas föränderliga behov av förbundets tjänster kan komma att ställa andra krav på
organisation och bemanning. Det utesluts därför inte att ytterligare förändringar kan komma att
ske närmaste året.
Under 2019 uppnår en medarbetare ålderspension och ytterligare två medarbetare beräknas gå i
pension under 2020. Denna vetskap beaktas i det pågående arbetet av organisationsöversynen.
Medarbetarenkät
Under 2020 beräknas en medarbetarenkät att genomföras.
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Verksamhet

Nytt verksamhetssystem
Under sommaren 2018 påbörjades för fjärde gången upphandling av nytt verksamhetssystem.
Detta efter att Högsta Förvaltningsrätten tilldömt förbundet att göra om den tidigare
upphandlingen. Under våren 2019 överklagades även den nya upphandlingen, dock förväntas ett
nytt verksamhetssystem kunna implementeras under andra halvan av 2019. Det nya
verksamhetssystemet bedöms komma att förenkla och effektivisera befintliga arbetsprocesser.
Kvalitetsledningssystem, FR2000
Arbetet med FR2000 under 2018 resulterade bland annat i implementering av värdegrund och
ledord. Det fortsatta arbetet med genomgång av förbundets samtliga styrdokument beräknas pågå
under hela 2019. Ytterligare insatser för fortsatt god utveckling av arbetsmiljön med samtliga
medarbetare är planerade under året. Arbetet har varit mer omfattande än vad som först
bedömdes. Själva processen med kvalitetsarbetet bedöms ha varit mycket gynnsamt för
utveckling av förbundets arbetsmiljö varför processen givits tid och själva certifieringen fått stå
tillbaka. En certifiering bedöms först kunna ske under 2020.
Utveckling av distanstolkning
Förbundet har som mål att öka distanstolkningen. Genom att öka distanstolkningen kan tolkens
tid användas mer effektivt till tolkning, miljöpåverkan blir mindre och medlemmarnas
tolkkostnader minskar. Under 2019 kommer förbundet arbeta mer fokuserat för att öka
medvetenheten hos kunden gällande distanstolkning.
Kundarbete
Under 2019 har ett mer medvetet kundarbete påbörjats. Under 2020 förväntas detta arbete
utvecklas ytterligare.

Finansiella mål 2020



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

Budget 2020
Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter.
Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.
Budget 2020 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets
medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 340 000 uppdrag för 2020. För en budget i
balans bedöms prisjusteringen för 2020 resultera i en snitthöjning om 2 %.
Budget 2020

tkr

221 000
221 000
0

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
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Budget 2020, specifikation
Intäkter (tkr)

Intäktsslag
Försäljning av förmedlingstjänster
Summa verksamhetens intäkter

Belopp Kommentar
221 000 Tolk- och översättningstjänster
221 000

Kostnader (tkr)

Kostnadsslag
Personalkostnad
Ersättning direktionen
Arvoden uppdragstagare
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustning
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa tjänster
Finansiella kostnader
Summa verksamhetens kostnader

Belopp
32 076
1 100
174 590
1 500
3 625
2 849
403
3 373
1 485
221 000

Kommentar
Personalkostnader inkl PO
Ersättning direktionen
Arvoden och kostnadsersättningar inkl PO
Utbildning, material, handledning
Lokalhyra, lokalvård, larm, el
IT-kostnader, licenser, telefoni & porto
Förbrukningskostnader
Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader

Investeringsbudget 2020
Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

Ekonomisk plan 2020-2022
För 2020-2022 är budgeten gjord på motsvarande sätt som för föregående period med en
minskning av efterfrågan av tolktjänster.
Budget
Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

2020 (tkr)
221 000
221 000

2021 (tkr)
222 100
222 100

2022 (tkr)
223 100
223 100

0

0

0
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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Budget 2020 och ramar
2021 - 2022 för Alingsås
och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
3
2019.474 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-23
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.474 KS

Budget 2020 och ramar för 2021-2022 för Alingsås och
Vårgårda Räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Direktionen i Alingsås- och Vårgårda Räddningstjänstförbund beslutade vid sitt sammanträde
den 3 maj 2019, § 11, om förslag till budget 2020 samt ramar 2021-2022 för förbundet.
Förbundet har vid framtagande av budget och ramar utgått från 50 procent av prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Detta motsvarar vid tidpunkten en uppräkning om 1,55% år
2020, 1,55% år 2021 samt 1,5% år 2022. Budgetförslaget innehåller även en utökning med
en tillsvidareanställning av handläggare på samhällsskyddsavdelningen och en
projektanställning på 50% under perioden för byggnation av ny räddningsstation.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av direktionens beslut och gör följande bedömning.
Förbundet har beräknat det totala medlemsbidraget för båda medlemskommunerna. Därefter
har fördelning gjorts utifrån invånarantal per den 31 december 2018. Alingsås kommuns
andel uppgår till 77,89%. Alingsås kommuns del av medlemsbidraget uppgår till 44 086 tkr år
2020, 44 769 tkr år 2021 samt 47 105 tkr år 2022.
Ekonomisk bedömning
I flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun budgeterades medel för medlemsbidrag till
förbundet. Föreliggande förslag ryms inte inom budgeterade nivåer för år 2020. Det beror
främst på att förslaget från förbundet innefattar personalutökningar. Budgetförslaget från
förbundet överstiger kommunens budgeterade medlemsbidrag med 250 tkr år 2020. Det
högre medlemsbidraget behöver hanteras i flerårsstrategi 2020-2022 för Alingsås kommun.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Budget 2020 samt ramar 2021-2022 för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
godkänns.
Beslutet ska skickas till
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, Vårgårda kommun och FS 2020-2022.

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-07
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Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Protokoll
2019-05-03

§ 11 2019.009 AVRF

Budget 2020 och ramar 2021 - 2022
Ärendebeskrivning
Förslag till budgetramar har upprättats för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund.
Den ekonomiska budgetramen för förbundets verksamhet har under 2020 räknats upp med
1,55 %. Budgetförslaget innehåller en utökning med en tillsvidareanställning av handläggare
på samhällsskyddsavdelningen och en projektanställning på 50% under perioden för
byggnation av ny räddningsstation.
Ramökningen för verksamheten blir 1,55 % för 2021 och 1,5 % för 2022.
Förslaget utgår från fastställd förbundsordning och det Handlingsprogram till skydd mot
olyckor som idag ligger till grund för verksamheten.
Beslut
Budget 2020 och ramar för 2021 - 2022 godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Sida23
1 av 1
373

Utdragsbestyrkande

Budget 2020 och ramar 2021 - 2022
Mål och inriktning
Direktionen för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund, med respektive
medlemskommun, har antagit Handlingsprogram till skydd mot olyckor för
mandatperioden 2015-2018. I detta handlingsprogram som är gällande även för 2019
finns övergripande mål för räddningstjänstförbundets verksamhet under innevarande
mandatperiod angivna. Ett nytt femårigt handlingsprogram ska antas innan 2019 års
slut för perioden 2020-2024.
Medlemskommunernas driftbidrag fördelas enligt följande, 44 086 tkr utgörs av
Alingsås kommuns bidrag och 12 514 tkr utgörs av Vårgårda kommuns bidrag.
Förbundets totala budgetram 2020 blir 56 600 tkr. De ekonomiska ramarna för
verksamheten 2021 har räknats upp med 1,55 % och 2022 med 1,5 %.
Investeringsbudgeten sträcker sig över perioden 2020-2024.

Resultaträkning
(tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Budget

Budget

Ram

2019

2020

2021

Ram
2022

6 000
-55 242
-3 996

4 800
-57 040
-3 252

4 800
-57 519
-3 522

4 800
-60 124
-3 850

-53 238

-55 492

-56 241

-59 174

54 456
-632
586

56 600
-500
608

57 477
-619
617

60 476
-656
646

586

608

617

646

Bidrag från medlemskommunerna
Finansnetto
Resultat före extraordinära poster

Årets resultat

Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

Budget 2020 Ram 2021 Ram 2022
3 376
3 984
4 601
608
617
646
3 984
4 601
5 247

Investering
Fordon
Inventarier
Datorer
Larmkläder
Inventarier ny brandstation
Summa

Budget 2020
3 500
900
80
85
0
4 565

Plan 2021
3 850
1 060
120
85
0
5 115

Plan 2022
4 800
980
80
90
1 500
7 450
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Plan 2023
5 300
980
80
85
0
6 445

Plan 2024
900
1 100
80
85
0
2 165

Likviditetsplan
Budget Plan
Plan
(tkr)
2020
2021
2022
Den löpande verksamheten
Årets resultat
608
617
646
Avskrivningar
3 252
3 522
3 850
Justering för ej likvidpåverkande poster
1 942
2 234
2 738
Kassaflöde från den löpande verksamheten
5 802
6 373
7 234

Investeringsverksamheten
Investeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 565
-4 565

-5 115
-5 115

-7 450
-7 450

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
-1 187
-1 187

0
-1 187
-1 187

0
0
0

50
6 000
6 050

71
6 050
6 122

-216
6 122
5 905

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Räddningstjänstförbundet
Invånarantal per 31 december 2018
Fördelningsprocent baserat på invånarantal
Budget 2020. *Uppräkning 1,55 %
Budget 2019
Uppräkning
Handläggning samhällsskydd
Projektledare ny räddningsstation
Summa
Årligt vinstkrav 1 % av omsättningen
Fördelningsmodell
100 % invånarantal
100 % invånarantal - finansiellt mål
Summa 2020
Ram 2021. *Uppräkning 1,55 %
Budget 2020
Uppräkning

Totalt
52 728
100%

Summa
Årligt vinstkrav 1 % av omsättningen
Fördelningsmodell
100 % invånarantal
100 % invånarantal - finansiellt mål
Summa 2021
Ram 2022. *Uppräkning 1,5 %
Budget 2021
Uppräkning
Hyreshöjning - ny räddningsstation 4:e kvartal

56 860
617

Summa
Årligt vinstkrav 1 % av omsättningen
Fördelningsmodell
100 % invånarantal
100 % invånarantal - finansiellt mål
Summa 2022

59 830
646

Aås
41 070
77,89%

Vga
11 658
22,11%

Aås del
43 612
474
44 086

Vga del
12 380
134
12 514

Aås del
44 288
481
44 769

Vga del
12 572
136
12 708

Aås del
46 601
503
47 105

Vga del
13 228
143
13 371

54 120
839
672
361
55 992
608
55 992
608
56 600
55 992
868

56 860
617
57 477
56 860
853
2 117

59 830
646
60 476
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För att underlätta budgetarbetet då medlemskommunerna har olika budgetprocesser,
beslutades det 2015 i respektive medlemskommuns kommunstyrelse, att den årliga
uppräkningen ska ske enligt uppräkningen av Prisindex Kommunal Verksamhet
(PKV). PKV uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Förbundets presidium
föreslår en förändrad tillämpning av PKV som innebär att den årliga uppräkningen blir
hälften av den procentsats som framräknats för innevarande års PKV. Den årliga
uppräkningen för år 2020 hamnar då på hälften av 3,1 % = 1,55%.
Ytterligare en parameter i budgetramarna för perioden 2020-2022 handlar om att
budgetera med ett finansiellt mål på 1 % av den årliga omsättningen i
Räddningstjänstförbundet. Det finansiella målet har visat sig vara viktigt för
uppbyggnad av ett eget kapital som kan användas då förbundet drabbas av
kostnader kopplade till dyrbara räddningsinsatser.
Personalkostnader
Personalkostnaderna för räddningstjänsten är förhållandevis svårbudgeterade
eftersom det varje år finns en osäkerhet i hur stort antal räddningsinsatser som
kommer att behöva utföras under året. Vid större räddningsinsatser extrainkallas
ledig personal för resursuppbyggnad och uthållighet vid olyckan eller branden.
Ytterligare en faktor som komplicerar är att operativ räddningspersonal som har 30 år
i tjänst varav 25 i utryckande tjänstgöring har möjlighet att ta ut särskild avtalspension
från och med 58 års ålder. De kan också välja att arbeta vidare till 67 års ålder innan
de tar ut sin pension. Denna osäkerhet om när den enskilde tänker lyfta sin pension,
gör det svårt att lägga prognoser på pensionskostnaderna i förbundet. Med bara tre
månaders varsel kan den anställde bestämma sig för att gå i pension.
För att kunna möta samhällsutvecklingen i våra expansiva medlemskommuner
behöver det anställas ytterligare en handläggare på samhällskyddsavdelningen från
och med 2020.
Byggnation av ny räddningsstation kräver att förbundet levererar kompetens och
arbetstid in i projektet, en halvtidstjänst för ändamålet har lagts in i budget 20202022.
Investeringsbudget
Förbundet bedriver en riskfylld och tekniktyngd verksamhet som ställer extrema krav
på arbetsmiljöns utformning. Planeringen för framtida investeringar sker med ett
perspektiv på 20 år för att försöka åstadkomma en jämn kapitalkostnadsfördelning
över åren. Inför kommande budgetperiod redovisas de kommande 5 årens
investeringar. Fokus på investeringar är att hitta utrustning som minimerar riskerna
för skador på personalen och miljön. Arbetsmiljöverket har tydligt angivit krav på att
hitta alternativa och säkra metoder för de allra farligaste momenten, till exempel
arbete på hög höjd, rök- och kemdykning samt utryckningskörning.
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God ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen fastställer förbundet mål för god ekonomisk
hushållning, vilka omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål som är av
betydelse. De senare specificeras i förbundets verksamhetsplan. Finansiellt mål för
år 2020 är ett positivt resultat på 1% av omsättningen (intäkter + medlemsbidrag).
Utfallet redovisas, utvärderas och bedöms i delårsrapport och årsbokslut.
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Handlingsplan för ökad
valfrihet (LOV) i Alingsås
kommun
4
2019.437 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-09
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2019.437 KS

Förslag till handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 om en
övergripande målsättning om valfrihet och självbestämmande i Alingsås. Delmål sattes att
antalet kommunala tjänster med valfrihet samt antalet verksamheter som omfattas av lag
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska öka.
Utifrån kommunfullmäktiges beslutade mål har kommunstyrelsen i Flerårsstrategi för
kommunstyrelsen 2019-2021 åtagit sig att ta fram en handlingsplan som kartlägger
valmöjligheterna inom kommunen. Handlingsplanen ska genomföras under 2019.
Syftet med handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun är att beskriva inom vilka
verksamheter i Alingsås kommun som upphandling enligt LOV kan vara möjlig.
Förvaltningens yttrande
Handlingsplanen är framtagen för att underlätta arbetet med införande av valfrihetssystem i
Alingsås kommun. För att skapa förutsättningar för detta arbete kartlägger handlingsplanen
de juridiska möjligheterna att öka antalet verksamheter med valfrihetssystem i Alingsås
kommun samt hur införande av en verksamhet enligt LOV ska ske steg för steg.
Handlingsplanen anger också inom vilka specifika kommunala tjänster som det är möjligt att
införa valfrihetssystem.
Handlingsplanen föreslår att samtliga berörda förvaltningar ska genomföra en analys av för
vilka tjänster inom respektive verksamhetsområde som valfrihetssystem kan införas samt
lämna förslag om dessa till fullmäktige senast under våren 2020. När handlingsplanen följs
blir resultatet en heltäckande utredning av inom vilka av kommunens verksamheter som
valfrihetssystem kan införas och fullmäktige ges möjlighet att ta ställning till dessa förslag
under hösten 2019 och våren 2020.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser, utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun antas.
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Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, stabschef, kommunjurist, upphandlingsenheten

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-07-09
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Handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun
Kartläggning av valmöjligheter enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem

Inledning
Ökad valfrihet och självbestämmande har i flera år varit den politiska viljeinriktningen i
Alingsås kommun. Målsättningen har länge varit att antalet kommunala tjänster som
omfattas av valfrihetssystem ska öka. Kommunfullmäktige har även riktat specifika uppdrag
till nämnder gällande valfrihet, främst till socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021 om en
övergripande målsättning om valfrihet och självbestämmande i Alingsås. Utöver detta sattes
delmål om att antalet kommunala tjänster med valfrihet samt antalet verksamheter som
omfattas av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) ska öka.
Utifrån dessa mål har kommunstyrelsen i Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2019-2021
åtagit sig att ta fram en handlingsplan som kartlägger valmöjligheterna inom kommunen.
Handlingsplanen ska genomföras under 2019. Syftet med handlingsplanen är att utreda inom
vilka verksamheter i Alingsås kommun som upphandling enligt LOV kan genomföras.
I Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2019-2021 åtog sig kommunstyrelsen även att rikta
resurser för att stödja förvaltningarna i att möjliggöra fler införanden av LOV. Denna
handlingsplan omfattar inte detta åtagande.

Allmänt om LOV
LOV gäller sedan januari 2009 och lagen reglerar på vilket sätt och i vilka situationer
upphandlande myndigheter får lov att upphandla ett flertal leverantörer istället för att
utvärdera och endast välja en. LOV är alltså ett alternativ till upphandling enligt lag
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Lagen reglerar vad som ska gälla för den
kommun som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta val av
utförare av stöd-, vård- och omsorgstjänster till brukare eller patienter. En av de viktigaste
avsikterna med LOV är, enligt propositionen, att det ska ske en maktförskjutning från politiker
till medborgare. Denna förskjutning antas leda till högre kvalitet på de erbjudna tjänsterna.
Med valfrihetssystem avses att en enskild har rätt att själv, bland de leverantörer som
myndigheten har upphandlat och tecknat avtal med, välja vilken leverantör som ska utföra
den aktuella tjänsten.
Lagen bygger på de grundläggande EU-rättsliga principerna inom upphandlingsområdet;
konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet, likabehandling och proportionalitet.
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Lagen är endast tillämplig för vissa specifika tjänster inom hälsovård och socialtjänst. Nedan
följer en uppräkning av de aktuella tjänster inom kommunen där införande av
valfrihetssystem tillåts.

Huvudgrupp

Grupp

Undergrupp

Kategori

Hälso- och
sjukvård samt
socialvård
Socialvård och
tillhörande tjänster
Socialt arbete
Social omsorg med
inkvartering
Äldreomsorg
Social omsorg för
handikappade
Socialvård utan
inkvartering
Tjänster för dagcentrer
Barnomsorg inom förskola
Dagvård för
handikappade barn och
ungdomar
Hemkörning av varor
Vägledning och
rådgivning
Vägledning
Rådgivning
Familjeplanering
Annan omsorg än den
som tillhandahålls av
boendeinstitutioner
Rehabiliteringstjänster
Yrkesrehabilitering
Socialvård
Kommunal hälso- och
sjukvård

Kartläggning av valfrihetssystem i Alingsås kommun
Kommunfullmäktige har fattat två beslut om införande av valfrihetssystem i Alingsås
kommun. I samband med ikraftträdandet av LOV beslutades den 27 maj 2009, § 123, att
lagen ska tillämpas inom hemtjänstverksamhet samt för delegerade hälso- och
sjukvårdstjänster. Den 12 december 2012, § 202, beslutades att ge dåvarande vård- och
äldreomsorgsnämnden tillåtelse att införa valfrihetssystem för särskilda boendeformer för
äldre.
Utöver dessa specifika beslut har även ett antal flerårsstrategier innehållit riktade uppdrag till
vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden att införa och utveckla valfrihetssystem, till
exempel 2014-2016 och 2018-2020. Vid sökning på Alingsås kommun i Valfrihetswebben
ges dock bara en träff; hemtjänst och delegerad hälso- och sjukvård.
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Hur införs ett valfrihetssystem?
Ett beslut om att införa ett valfrihetssystem för en viss verksamhet eller tjänst ska fattas av
kommunfullmäktige eftersom det anses vara ett principiellt viktigt beslut. Varje nämnd kan
dock själva initiera frågan och fatta beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
att införa valfrihetssystem för en specifik tjänst.

1. Utredning
Det första steget vid införande av valfrihetssystem är att genomföra en utredning av
vilka verksamheter och tjänster som ska omfattas. Det bör även övervägas hur
införandet ska ske, stegvis eller på en och samma gång. En viktig aspekt att ta med i
bedömningen kan vara inom vilka områden ett utbud av leverantörer kan förväntas
uppstå.

2. Förhandling enligt 11 § MBL
När beredningen är klar ska förslaget till beslut förhandlas enligt 11 § lag (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet. Detta ska ske innan kommunfullmäktige fattar
beslut i frågan.

3. Beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fattar beslut om för vilka verksamheter eller tjänster
valfrihetssystem ska införas, samt vilken nämnd som ska ansvara för systemet.
Ansvarsfördelning samt vad som ingår i det specifika valfrihetssystemet ska
definieras i aktuellt reglemente.

4. Upphandling påbörjas
När det politiska beslutet att införa valfrihetssystem för ett visst verksamhetsområde
har fattats av kommunfullmäktige ska själva upphandlingen påbörjas. Första steget i
upphandlingen är att formulera de villkor i förfrågningsunderlaget som en leverantör
ska uppfylla för att bli godkänd. I denna del kan vägledning tas från Sveriges
kommuner och landsting (SKL) samt upphandlingsenheten på
kommunledningskontoret.
Förfrågningsunderlaget ska ange inom vilken tid beslut om godkännande kommer att
fattas. Leverantör är bunden av sin ansökan under denna tid.
Värdet på tjänsten ska bestämmas, det vill säga den ersättning som leverantörerna
kommer att få. Alla leverantörer ska få samma ersättning, även kommunen själv om
kommunen är en av leverantörerna. Det är viktigt att samtliga kostnader som
ersättningen omfattar anges.

5. Annonsera förfrågningsunderlaget på Valfrihetswebben
När förfrågningsunderlaget är klart ska det annonseras på Valfrihetswebben, som är
en nationell databas för annonseringar av LOV-upphandlingar. Annonsering i
Valfrihetswebben är obligatoriskt. Om inte detta steg genomförs korrekt finns det en
risk för att upphandlingen anses som en otillåten direktupphandling.
Ansökan ska vara publicerad löpande, gälla tills vidare och något sista datum för att
inkomma med ansökan ska inte anges.
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Annonsen måste även innehålla viss information såsom kvalificeringskrav, ersättning,
avtalsvillkor, hur lång tid det kan ta som längst innan kommunen ger besked samt på
vilket sätt ansökan ska ges in. Ansökan får lämnas in i vilken skriftlig form som helst.
En viktig skillnad mot upphandling enligt LOU är att en ansökan enligt LOV inte
omfattas av absolut anbudssekretess.
Observera även att kommunen själv kan lämna anbud i en upphandling enligt LOV
och att det då måste det vara annan avdelning som fattar beslut om godkännande än
den avdelning som har lämnat anbud.

6. Beslut om godkännande av leverantörer
Inom den tidsgräns som har angivits i förfrågningsunderlaget ska beslut om
godkännande av leverantörer fattas. Detta beslut ska fattas av respektive nämnd,
men kan delegeras till tjänsteperson. Alla leverantörer som uppfyller ställda krav ska
godkännas. Det är inte tillåtet att begränsa antalet leverantörer.
De beslut som fattas ska vara skriftliga och dokumenterade och ange vilka
leverantörer som godkänns och inte.
Avslagsbeslut måste innehålla upplysning om att leverantören i fråga har rätt att
begära rättelse. I vissa fall får en leverantör lov att uteslutas från upphandlingen,
sådana fall kan exempelvis vara om leverantören går i konkurs, vissa brottsdomar
eller skattefusk. Se mer information angående detta i 7 kap. 1 § LOV.

7. Teckna avtal med godkända leverantörer
Avtal ska tecknas med samtliga leverantörer som godkänns. Detta ska ske utan
dröjsmål från tilldelning. Avtal kan därför med fördel skickas till leverantör tillsammans
med beslutet om godkännande. Även avtalstecknande sköts av den ansvariga
nämnden, förslagsvis genom delegation till lämplig tjänsteperson. Det är även
nämnden som häver eller säger upp ett tecknat avtal.

8. Lämna information till berörda brukare
När samtliga avtal har tecknats ska information lämnas till berörda brukare om vilka
leverantörer som finns att välja mellan. Detta ska göras både generellt, till exempel
på hemsidan, och individuellt i enskilda möten.
Ansökningar från enskilda brukare om de aktuella tjänsterna ska sedan hanteras och
beviljas i vanlig ordning. Även detta ansvarar respektive nämnd för genom
delegation.
I de fall en enskild inte kan eller vill välja utförare av tjänsten själv ska det finnas en
rutin för hur ett konkurrensneutralt val görs av nämnden i fråga. Det ska vara känt i
förväg hur detta val går till. Om endast en leverantör utgör det konkurrensneutrala
valet krävs ett förfarande enligt LOU för detta.

9. Upphörande av valfrihetssystem
Slutligen, för att ett valfrihetssystem ska upphöra måste ett nytt beslut om detta fattas
av kommunfullmäktige. Därefter ska nämnden säga upp de berörda avtalen i enlighet
med villkor i avtalen.
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Slutsatser
Kartläggningen visar att det finns ett stort utrymme för att utöka antalet verksamheter med
valfrihetssystem i Alingsås kommun. Totalt har beslut fattats om två specifika verksamheter
för vilka valfrihetssystem ska införas. Det är dock bara en av dessa som i dagsläget
annonseras på Valfrihetswebben.
Samtliga nämnder som tillhandhåller tjänster som omfattas av möjligheten till upphandling
enligt LOV bör under hösten 2019 utreda möjligheterna att införa valfrihetssystem inom sina
respektive verksamhetsområden i enlighet med denna handlingsplan. Nämnderna bör
därefter under hösten 2019, och absolut senast i mars 2020, föreslå kommunfullmäktige att
fatta beslut om inom vilka specifika verksamheter och tjänster valfrihetssystem ska införas.
Kommunfullmäktige bör kunna fatta beslut om detta under hösten 2019 och våren 2020.
Upphandlingarna kan därefter påbörjas under våren 2020.
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Policy mot korruption i
Alingsås kommun
5
2019.438 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-03
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2019.438 KS

Policy mot korruption
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 11 mars 2019, § 52 p.2, att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer mot mutor, korruption och jäv.
Syftet med att anta en policy mot korruption är att tydliggöra kommunens nolltolerans mot
korruption samt fastställa grundprinciper för det fortsatta arbetet mot korruption.

Förvaltningens yttrande
All offentlig verksamhet i Sverige lyder under objektivitetsprincipen vilken syftar till att
upprätthålla förtroendet för offentlig förvaltning. Förtroendet för Alingsås kommun bygger på
att medborgarna uppfattar vår verksamhet som korrekt och rättssäker, och att vi som
förtroendevalda eller anställda inte låter oss påverkas av ovidkommande hänsyn i vår
tjänsteutövning. Korruption, eller misstanke om korruption, skadar allvarligt förtroendet för
kommunen.
För att samordna arbetet mot korruption samt tydliggöra kommunens hållning i frågor
gällande korruption bör en policy antas. Policyn kompletteras sedan med detaljerade
styrdokument som syftar till att konkret stödja arbetet mot korruption i organisationen.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till policy mot korruption inom Alingsås kommun antas.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag, kommunjurist

Cecilia Knutsson
Stabschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-07-03

Malin Lindholm
KommunjuristCecilia Knutsson,
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Policy mot korruption inom Alingsås kommun
Antagen av kommunfullmäktige i Alingsås kommun den xx, § xx.
Inledning
All offentlig verksamhet i Sverige lyder under objektivitetsprincipen, vilken syftar till att
upprätthålla förtroendet för den offentliga förvaltningen. Förtroendet för Alingsås kommun
bygger på att medborgarna uppfattar verksamheten som korrekt och rättssäker, och
förtroendevalda och anställda som sakliga och opartiska. Korruption ger därmed inte bara
ekonomiska konsekvenser utan påverkar även kommunens legitimitet. Syftet med denna policy
är därför att stärka och tydliggöra kommunens nolltolerans och arbete mot korruption.
Omfattning
Denna policy omfattar alla förtroendevalda och anställda i kommunstyrelsen, samtliga
nämnder, förvaltningar och kommunala bolag i Alingsås kommun.
Lagstiftning
Korruption är all form av otillbörligt utnyttjande av offentlig makt för att uppnå privata fördelar.
Korruption kan innebära både att en befattningshavare påverkas utifrån och att en
befattningshavare agerar själv utifrån sina privata intressen. I begreppet korruption inbegrips
alltså inte bara mutbrott utan även till exempel förskingring, trolöshet mot huvudman och
bedrägeri.
I kommunallagen finns ett antal jävsregler som reglerar när en befattningshavare måste avstå
från att delta i en viss handläggning. Jävsreglerna är till för att upprätthålla objektivitetsprincipen
och förtroendet för den offentliga förvaltningen, och i förlängningen minska risken för korruption.
Vidare finns i lagen om offentlig anställning regler om bisysslor, som bland annat syftar till att
minska riskerna för jäv och främja förtroendet för den offentliga förvaltningen. Lagen gäller dock
inte förtroendevalda vars ansvar utkrävs på demokratisk väg.
Allmänna handlingsregler


Förtroendevalda och anställda i Alingsås kommun verkar på uppdrag av
kommunmedborgarna och ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin tjänsteutövning.



Förtroendevalda och anställda ska handla på ett sådant sätt att det inte kan misstänkas
att de påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete. I detta ligger att
gåvor eller andra otillbörliga förmåner inte ska tas emot eller ges i samband med
tjänsteutövning.



I alla sammanhang ska ett sådant förhållningssätt iakttas att det inte kan förekomma
risk för att företrädare för kommunen gör sig skyldiga till givande eller tagande av muta.



I samband med myndighetsutövning och upphandling och/eller inköp råder s.k.
nolltolerans vilket innebär att den som är förtroendevald, anställd, uppdragstagare eller
har annan anknytning till kommunens verksamhet inte i något avseende eller i någon
situation skall ge eller motta någon förmån, vare sig det i rättslig mening är att betrakta
som muta eller inte.



Förtroendevalda och anställda får inte missbruka sin position eller låta privata relationer
påverka utförandet av sitt arbete.
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Förtroendevalda och anställda får inte ha sådana bisysslor som kan minska
kommunens trovärdighet.

Styrdokument
Tydliga styrdokument är en förutsättning för att undvika korruption. Luckor och otydligheter i
regelverk innebär inte bara en risk för korrupt beteende utan försvårar även uppföljning och
kontroll av verksamheterna, och därmed också möjligheterna att upptäcka korruption. Det är
därför viktigt att samtliga beslutade styrdokument är tydliga, väl uppdaterade och kända inom
organisationen.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar inom respektive verksamhetsområde för att de
styrdokument som tillämpas är uppdaterade och ändamålsenliga. Kommunstyrelsen ska leda
och samordna arbetet med kommunövergripande styrdokument.
Utbildning
Kommunstyrelsen ansvarar för att behovet av utbildning i frågor om korruption, jäv och
bisysslor tillgodoses inom kommunen för både förtroendevalda och anställda.
Intern kontroll
Den interna kontrollen är ett viktigt verktyg i arbetet mot korruption och ska syfta till en effektiv
verksamhet, en tillförlitlig rapportering om kommunens verksamheter och ekonomi samt att
kommunen följer lagar och regler.
Revidering
Denna policy ska fastställas på nytt vid varje mandatperiod, samt revideras vid behov.
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Svar på motion om
inrättande av Alingsås
miljöpris - Anna Hansson
(MP)
6
2019.165 KS

Sida 42 av 373

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-12
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.165 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om inrättande av Alingsås miljöpris
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 41 lämnat motion om
inrättande av Alingsås miljöpris. Motionären yrkar följande:


att Alingsås kommun inrättar ett miljöpris.

Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2019, § 59 att motionen lämnas till
kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kommunfullmäktige beslutade den 12 augusti 2002, § 125 att utse en arbetsgrupp med
uppdrag att ta fram förslag på struktur och former för ett kommunalt miljöpris. Efter förslag
från kommunfullmäktiges valda arbetsgrupp, beslutade fullmäktige
den 24 september 2003 att ett miljöpris inrättas och delas ut årligen från och med 2004.
Priset finansierades inom ramen för miljöskyddsnämndens befintliga budget. Fullmäktige
beslutade även att fastställa förslag till stadgar.
Alingsås kommuns miljöpris delades ut fram till och med 2012. Året därpå saknades lämplig
kandidat, och priset har inte delats ut sedan dess.
Kommunledningskontoret bedömer att ett miljöpris kan vara ett bra sätt att främja miljöarbete
i Alingsås. Genom att uppmärksamma personer, företag, föreningar eller organisationer som
uträttat en värdefull insats inom miljöområdet, stimuleras miljöarbete i kommunens företag
och hos enskilda kommuninvånare.
Kommunledningskontoret föreslår att Alingsås kommuns miljöpris ska återinrättas, och att
nya riktlinjer för ett miljöpris ska antas av kommunfullmäktige.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär ökade kostnader för miljöskyddsnämnden. Kostnader för ett miljöpris
bedöms rymmas inom nämndens befintliga ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen bifalls.
2. Miljöskyddsnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för Alingsås kommuns
miljöpris.
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Beslutet ska skickas till
Miljöskyddsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-12

Sida 44 av 373

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-03-27

§ 59 2019.165 KS

Motion om inrättande av Alingsås miljöpris - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 41 lämnat motion om
inrättande av Alingsås miljöpris.
Motionären yrkar:
att Alingsås kommun inrättar ett miljöpris.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stabsavdelningen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-02-27

§ 41 2019.165 KS

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

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Motion till Alingsås kommunfullmäktige 2019-02-19

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

Alingsås kommun inrättar ett miljöpris

Anna Hansson (MP)
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Revisionsrapport Granskning av intern
kontroll vid attest och
fakturahantering
7
2019.343 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-23
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.343 KS

Granskning av intern kontroll vid attest och
fakturahantering
Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun har EY genomfört en
granskning av intern kontroll vid attest och fakturahantering. Syftet med granskningen har
varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att ekonomiska transaktioner kontrolleras
och attesteras i enlighet med attestreglementet och god redovisningssed. Därtill har
granskningen syftat till att bedöma om det finns riktlinjer och rutiner avseende hur avtal
utformas och undertecknas.
De förtroendevalda revisorerna emotser kommunstyrelsens kommentarer och redovisning av
åtgärder utifrån granskningens rekommendationer.
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är EYs sammanfattande
slutsats att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt att ekonomiska transaktioner
kontrolleras och attesteras i enlighet med attestreglementet och god redovisningssed. Under
granskningen har ett antal förbättringsområden identifierats. Rekommendationerna syftar till
att utveckla och förbättra verksamheten. Revisionen följer kontinuerligt upp vilka åtgärder
kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit för att åtgärda givna rekommendationer.
Granskningen rekommenderar att:
-

Kommunstyrelsen bör tillse att attestreglementet med tillhörande anvisningar
revideras vad gäller hänvisning till aktuell lagstiftning.
Kommunstyrelsen bör utveckla uppföljningen och kontrollen utifrån attestreglementet
till att avse hela attestantkontrollen.
Kommunstyrelsen bör se över möjligheten att införa beloppsbegränsningar för olika
attestroller.
Kommunstyrelsen bör tillse att samtliga avtal där kommunen är part kvalitetssäkras
innan avtalen ingås.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret anser att utfallet av stickprovskontrollen i det stora hela är positiv
men att det, likt revisorernas bedömning, finns vissa förbättringsområden.
Kommunledningskontoret arbetar kontinuerligt med att stärka den interna kontrollen inom
bland annat ovan nämnda processer. Det arbetet kommer att fortlöpa med extra fokus på de
förbättringsområden som granskningsrapporten påvisar. Flera av rekommendationerna
kommer framöver sannolikt att återfinnas i den internkontrollplan som kommunstyrelsen
årligen beslutar om. Det pågår i dagsläget ett arbete med vissa delar av
rekommendationerna, bland annat en översyn av riktlinjer för sponsring.
Ekonomisk bedömning
Ärendet har i sig ingen direkt ekonomisk påverkan.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontoret yttrande som sitt eget.

Beslutet ska skickas till
Kommunrevisionens ordförande

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-07
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Revisionsrapport 2018
Genomförd på uppdrag av revisorerna
Mars 2019

Alingsås kommun
Granskning av intern kontroll vid attest och
fakturahantering
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun har EY genomfört en
granskning av intern kontroll vid attest och fakturahantering. Syftet med granskningen har varit
att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att ekonomiska transaktioner kontrolleras och attesteras i enlighet med attestreglementet och god redovisningssed. Därtill har granskningen
syftat till att bedöma om det finns riktlinjer och rutiner avseende hur avtal utformas och undertecknas.
Granskningen visar att kommunfullmäktige antagit ett attestreglemente. Kommunstyrelsen har
utifrån attestreglementet utarbetat tillämpningsanvisningar till reglementet. Attestreglementet
och tillämpningsanvisningarna innehåller riktlinjer och anvisningar avseende hur arbetet med
attestering ska genomföras. I granskningen framgår att attestreglementet och tillämpningsanvisningarna innehåller hänvisningar till tidigare aktuell lagstiftning.
I granskningen framgår att kommunledningskontoret utarbetat en attestlista. Attestlistan beskriver vilka medarbetare vid kommunledningskontoret som har mandat att beslutsattestera
och godkänna ekonomiska transaktioner. Attestlistan reviderades vid 24 tillfällen under 2018.
Enligt attestreglementet ansvarar kommunstyrelsen för att genomföra uppföljning avseende
anvisningarna i reglementet. Granskningen visar att den uppföljning som sker utifrån reglementet är kontroll av formalia och avser inte hela attestantkontrollen utifrån attestreglementet.
Stickprovsgranskningen visar att samtliga 30 ekonomiska transaktioner attesterats i enlighet
med aktuella attestlistor. Vidare visar stickprovsgranskningen att korrekt belopp är utbetalt i
enlighet med samtliga fakturor samt att samtliga objekt fakturorna avser är rörelsegilla. De
noteringar som framgår av stickprovsgranskningen avser pris enligt avtal samt fakturornas utformning enligt mervärdesskattelagen.
Granskningen visar att det inte återfinns en teknisk beloppsbegränsning i fakturahanteringssystemet kopplat till olika attestroller. Detta innebär att det inte finns tekniska begränsningar
avseende hur högt belopp en attestant kan attestera. Enligt uppgift ska det dock i fakturahanteringssystemet vara angivet olika beloppsbegränsningar.
De avtal kommunen ingår ska tecknas utifrån delegationsordningen. Vad gäller inköps- och
upphandlingsrelaterade avtal finns mallar för hur avtalen ska utformas. Av granskningen framgår dock att det inte finns rutiner eller riktlinjer som beskriver hur övriga avtal ska utformas,
exempelvis samverkans-, sponsring-, reklam- och marknadsföringsavtal.
Utifrån granskningens identifierade förbättringsområden rekommenderar vi kommunstyrelsen
att:
• Kommunstyrelsen bör tillse att attestreglementet med tillhörande anvisningar revideras vad
gäller hänvisning till aktuell lagstiftning.
• Kommunstyrelsen bör utveckla uppföljningen och kontrollen utifrån attestreglementet till att
avse hela attestantkontrollen.
• Kommunstyrelsen bör se över möjligheten att införa beloppsbegränsningar för olika attestroller.
• Kommunstyrelsen bör tillse att samtliga avtal där kommunen är en part kvalitetssäkras innan avtalen ingås.

2
Sida 53 av 373

1. Inledning
1.1. Bakgrund
De förtroendevalda revisorerna har utifrån årets risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det
är väsentligt att genomföra en granskning av intern kontroll vid attest och fakturahantering.
Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att ekonomiska transaktioner kontrolleras och attesteras i enlighet med attestreglementet och god redovisningssed.
Därtill syftar granskningen till att bedöma om det finns riktlinjer och rutiner avseende hur avtal
utformas och undertecknas.
Granskningen inriktas på följande revisionsfrågor:
• Har kommunstyrelsen utarbetat ändamålsenliga rutiner, riktlinjer och förteckningar avseende kontroll och attestering av ekonomiska transaktioner?
• Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig organisation för kontroll och attestering
av ekonomiska transaktioner?
• Har kommunstyrelsen säkerställt att ekonomiska transaktioner kontrolleras och attesteras i
enlighet med attestreglementet och god redovisningssed?
• Har kommunstyrelsen utarbetat rutiner och riktlinjer avseende hur avtal ska utformas och
undertecknas?
1.3. Avgränsningar
Granskningen avgränsas till att avse ekonomisk transaktioner från kommunen såsom exempelvis leverantörsfakturor, löner, arvoden, reseräkningar och andra personalkostnader. Interna
transaktioner och inbetalningar såsom till exempel internfakturor, interna kostnadsfördelningar
och inbetalning av avgifter utifrån taxa omfattas inte av granskningen.
1.4. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna för denna granskning framgår av bilaga 2.
1.5. Metod och genomförande
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, intervjuer samt stickprov. Källförteckning framgår av bilaga 3. Inom ramen för granskningen har ett stickprov om totalt 30 ekonomiska transaktioner kontrollerats. Syftet med stickprovsgranskningen är att bedöma följsamheten mot attestreglementet och god redovisningssed.
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2. Grundläggande begrepp avseende attestering
I de kommande avsnitten i rapporten används vissa begrepp som förklaras närmare nedan.
Begrepp

Förklaring

Attest

Med attest avses att intyga att en kontroll är utförd med eller
utan anmärkning.

Attestant

Attestant är den person som skriftligt eller elektroniskt intygar
att en kontroll utförts med eller utan anmärkning.

Attestlista

En attestlista beskriver vilka personer som är attestanter. Det
kan finnas olika typer av attestanter, exempelvis godkännare
och beslutsattestant.

Ekonomisk transaktion

Med ekonomisk transaktion avses en transaktion som bokförs i
kommunens redovisningssystem enligt lagen om kommunal
bokföring och redovisning samt god redovisningssed. Det kan
exempelvis avse inköp och utbetalningar.

God redovisningssed

All bokföring i kommunal sektor ska genomföras utifrån god redovisningssed. Detta innebär inte enbart att den ska följa lagar
och regler utan även skötas enligt vedertagen praxis i branschen. Exempelvis utfärdar Rådet för Kommunal Redovisning
(RKR) och Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) rekommendationer som en kommun bör följa.

Kontering

Med kontering avses att en faktura kostnadsförs på korrekt
konto.

Rörelsegill kostnad

En rörelsegill kostnad ska kunna härledas till den verksamhet
som bedrivs. Exempelvis kan undervisningsmaterial till en skola
anses rörelsegillt.
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3. Intern kontroll vid attest och fakturahantering
3.1. Rutiner, riktlinjer och förteckningar
De rutiner, riktlinjer och förteckningar som reglerar kontroll och attestering av ekonomiska
transaktioner är attestreglementet, tillämpningsanvisningar, eventuella ytterligare verksamhetsspecifika tillämpningsanvisningar och respektive förvaltnings attestlista. Anvisningarna beskrivs nämnare nedan:

Figur: Regler för kontroll och attestering samt beslutsinstans.

3.1.1. Attestreglemente
Kommunfullmäktige antog i december 2010 det nuvarande attestreglementet. Syftet med attestreglementet är att säkerställa en rättvisande redovisning och att motverka att oegentligheter förekommer. Attestreglementet innehåller anvisningar inom områden ansvar, kontroller,
kontrollernas utformning och utförande, kontrollordning, kontrollansvariga och incidenthantering.
Enligt attestreglementet ansvarar kommunfullmäktige för att anta reglementet. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av reglerna samt för att utfärda för
kommunen gemensamma tillämpningsanvisningar. Vidare framgår att ekonomiavdelningen
vid kommunledningskontoret (KLK) ansvarar för att vid behov ta initiativ till förändringar av
attestreglementet och lämna förslag till kommunstyrelsen.
Kommunens nämnder ansvarar enligt reglementet för att attestreglementet och tillämpningsanvisningarna efterlevs. Därtill kan nämnderna vid behov utfärda ytterligare tillämpningsanvisningar inom sina verksamhetsområden.
Förvaltningscheferna ska enligt attestreglementet tillse att kontrollansvariga1 är informerade
om aktuella anvisningar. Förvaltningschefen kan även vid behov ta fram ytterligare tillämpningsanvisningar för sina respektive verksamhetsområden. Vidare ska förvaltningschefen årligen utse attestanter. Verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att attestreglementet efterlevs i verksamheterna.
Dokumentstudier av attestreglementet visar att det i enstaka avsnitt hänvisas till lagen om
kommunal redovisning. Lagen om kommunal redovisning ersattes den 1 januari 2019 av lagen
om kommunal bokföring och redovisning.

1

Kontrollansvariga är de attestanter som framgår i attestlistan vilket beskrivs närmare nedan.
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3.1.2. Tillämpningsanvisningar
Kommunstyrelsen antog i november 2010 tillämpningsanvisningar till attestreglementet. Syftet
med tillämpningsanvisningarna är att säkerställa en god kontroll av alla ekonomiska transaktioner. Detta för att förhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel vid hantering av kommunens tillgångar och skulder samt att bidra till en rättvisande redovisning.
Enligt tillämpningsanvisningarna är huvudregeln att ingen enskild medarbetare ensam hanterar en transaktion i alla led. Tillämpningsanvisningarna innehåller de regler som framgår i attestreglementet men med närmare anvisningar avseende varje enskild regel. Exempelvis tydliggör tillämpningsanvisningarna att kommunstyrelsens ansvar för övergripande uppföljning
och utvärdering innebär att kommunstyrelsen löpande i samband med internkontrollarbetet
ska genomföra uppföljning och utvärdering utifrån attestreglementet.
3.1.3. Ytterligare tillämpningsanvisningar och attestlista
Kommunstyrelsen eller kommundirektören har inte utfärdat ytterligare tillämpningsanvisningar
för kommunledningskontoret. Vid intervju framgår att det inte finns ett behov av att utfärda
ytterligare anvisningar. Däremot finns en attestlista som är reviderad i januari 2019. Attestlistan
anger vilken medarbetare som har rätt att attestera ekonomiska transaktioner kopplade till
olika konton samt per verksamhetsområde. De olika attestantroller som återfinns i attestlistan
är beslutsattestant, ersättare och godkännare. Enligt attestreglementet ansvarar respektive
förvaltningschef för att attestlistan revideras vid förändringar. Under 2018 reviderades kommunledningskontorets attestlista vid 24 tillfällen.
Vid dokumentstudier av attestreglementet och tillämpningsanvisningarna framgår att dokumenten omfattar totalt cirka 15 sidor. I syfte att förenkla anvisningarna återfinns ”Attestreglementet i korthet”. Attestreglementet i korthet beskriver på en övergripande nivå de regler och
anvisningar som framgår i attestreglementet och tillämpningsanvisningarna.
3.2. Organisation för kontroll och attestering
3.2.1. Organisation, roller och ansvar
Enligt attestreglementet ska det för alla ekonomiska transaktioner finnas en godkännare och
en beslutsattestant. Godkännaren ansvarar för att nedanstående kontroller i tillämpliga fall genomförs:
• Prestation och kvalitet: Kontroll att varan eller tjänsten har mottagits eller levererat samt
håller den avtalade kvaliteten.
• Pris och villkor: Kontroll av pris-, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning, taxa,
bidragsregler eller motsvarande.
• Beställning: Inköp i enlighet med inköpspolicy och ramavtal.
• Beslut: Kontroll att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat.
• Behörighet: Kontroll att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga personer.
• Kontering: Kontroll att konteringen är korrekt.
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• Formalia: Kontroll att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god redovisningssed
Beslutsattestanten har enligt attestreglementet det övergripande ansvaret för den ekonomiska
transaktionen. Genom att beslutsattestanten attesterar transaktionen intygar attestanten att
ovanstående kontroller är utförda. Beslutsattestanten ska även kontrollera att konteringen är
korrekt med rätt redovisningsperiod samt att utgiften är förenlig med verksamheten (rörelsegill)
och att budgetmedel finns tillgängliga. Vid intervju framgår att det genomförts ett arbete med
att begränsa antalet medarbetare som har rätt att attestera vid kommunledningskontoret. Syftet med begränsningen är att minska risken för eventuella felaktigheter.
I kommunledningskontorets attestlista framgår utsedda beslutsattestanter, ersättare och godkännare. Vid intervju framgår det inte finns beloppsbegränsningar kopplat till olika attestroller
vilket uppges vara ett utvecklingsområde. Detta innebär att det inte finns tekniska begränsningar i fakturahanteringssystemet avseende hur högt belopp en godkännare eller beslutsattestant kan attestera. Vid intervju framgår att en teknisk beloppsbegränsning i fakturahanteringssystemet skulle bidra till att utveckla den interna kontrollen inom ramen för ekonomiområdet. Enligt uppgift finns dock i fakturahanteringssystemet beloppsgränser angivna för att förhindra eventuella misstag.
Den medarbetare som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska enligt attestreglementet ha
tillräcklig kompetens för uppgiften. Enligt uppgift ansvarar förvaltningsekonom vid kommunledningskontoret för utbildning och handledning för nya attestanter. Nyanställda medarbetare som
är attestanter erhåller enligt uppgift en kortare utbildning av förvaltningsekonom. Vid dessa
tillfällen presenterar förvaltningsekonomen attestreglementet samt fakturahanteringssystemet
där attesteringen genomförs.
3.2.2. Uppföljning och kontroll utifrån attestreglementet
Enligt tillämpningsanvisningarna till attestreglementet ska kommunstyrelsen löpande i samband med internkontrollarbetet genomföra uppföljning avseende anvisningarna i reglementet.
Vid intervju framgår att de kontroller som genomförs avseende attestering och ekonomi är de
som återfinns i kommunstyrelsens internkontrollplan:
• Kontroll om leasingavtal är korrekt redovisade och attesterade.
• Kontroll om rätt moms bokförts.
• Kontroll om underlag avseende representation är korrekt.
• Kontroll av leverantörsfakturor.
Av kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti 2018 framgår att ovanstående kontroller genomförts samt att kommunledningskontoret inte identifierat områden som kräver omedelbar
åtgärd. Vid intervju framgår dock att de kontroller som genomförs är kontroll av formalia och
skulle kunna utvecklas till att inkludera hela attestantkontrollen. Detta avser exempelvis kontroller av om kommunen erhållit aktuella varor samt om varor och tjänster erhålls utifrån aktuella avtalsvillkor.
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3.3. Stickprov av ekonomiska transaktioner
Urvalet av stickprov har genomförts genom att välja ut totalt 30 transaktioner som genomförts
vid kommunledningskontoret under perioden januari-november 2018. Urvalet har utformats för
att skapa en blandning av olika typer av transaktioner samt för att inkludera både beloppsmässigt större och mindre sådana.
Stickprovsgranskningen har utförts genom att kontrollera om attesteringen av transaktionerna
genomförts utifrån aktuella attestlistor vid kommunledningskontoret. Sammanfattningsvis har
nedanstående kontroller genomförts avseende respektive stickprov:
• Om korrekt belopp är utbetalt utifrån faktura.
• Om transaktionen är korrekt attesterad utifrån attestlista.
• Om priset på fakturan är i enlighet med avtal eller offert.
• Om objektet fakturan avser är rörelsegill.
• Om fakturan är utformad enligt mervärdesskattelagen.
•

Datum för utfärdande.

•

Löpnummer eller liknande.

•

Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt.

•

Mervärdesskattebelopp (moms).

Nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. I bilaga fyra presenteras resultatet av
stickprovsgranskningen i tabellform.
3.3.1. Resultat av stickprovsgranskning
Av stickprovsgranskningen framgår att korrekt belopp är utbetalt i enlighet med samtliga fakturor. Därtill visar stickprovsgranskningen att samtliga stickprov attesterats i enlighet med aktuella attestlistor samt att beloppen är rörelsegilla. De noteringar som framgår av stickprovsgranskningen avser pris enligt avtal samt fakturautformning enligt mervärdesskattelag. Noteringarna förklaras närmare nedan.
• Pris enligt avtal:
•

Två stickprov avser konsultkostnader där aktuellt avtal för perioden saknas.

•

Ett stickprov avser köp av IT-licenser. Av erhållet avtal framgår inte om priset för ITlicenser är enligt avtal.

•

Ett stickprov avser telefonitjänster. Av erhållet avtal framgår inte om kostnader för utlandssamtalen är enligt avtal.

•

Ett stickprov avser städtjänster. I avtal hänvisas till prisbilaga som ej återfinns i de bilagor vi erhållit.

•

Ett stickprov avser försäkringsmäklare. De avtal vi erhållit avser annan försäkringsmäklare.

•

Ett stickprov avser företagshälsovård. Av fakturan framgår namn på personal hos aktuell aktör men inte personalkategori utifrån avtal varpå det inte är möjligt att bedöma
om priser är enligt avtal.
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•

Ett stickprov avser annons i lokaltidning. Vi har inte erhållit avtal eller offert som verifierar pris enligt faktura.

• Faktura enligt mervärdesskattelag:
•

För två stickprov framgår inte säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt på fakturan.

3.4. Rutiner och riktlinjer avseende avtal
Delegationsordningen reglerar vem som har mandat att teckna olika former av avtal. Av delegationsordningen framgår exempelvis vem som har mandat att teckna avtal inom ekonomirespektive personalavdelningens ansvarsområde samt avtal inom enheten för juridik, kansli
och upphandling.
Vid intervju framgår att det inte finns rutiner och riktlinjer avseende hur avtal ska utformas.
Upphandlingsenheten vid kommunledningskontoret har utarbetat mallar för inköps- och upphandlingsrelaterade avtal. Liknande mallar finns dock inte för exempelvis samverkans-, sponsring-, reklam- och marknadsföringsavtal.
Respektive medarbetare som ingår ett avtal ansvarar för att det tecknas enligt delegationsordningen. Vid eventuella oklarheter ansvarar medarbetaren för att exempelvis kontakta enheten
för juridik, kansli och upphandling för stöd. Vidare framgår att inköps- och upphandlingsrelaterade avtal ska samlas i kommunens avtalsdatabas. Det finns inga anvisningar som anger att
andra former av avtal ska samlas på ett liknande sätt. Detta innebär att det inte finns en samlad
bild avseende vilka eventuella avtal kommunen tecknat och där kommunen är en part.
3.5. Vår bedömning
Enligt attestreglementet ansvarar kommunfullmäktige för att anta reglementet och kommunstyrelsen för att utarbeta tillämpningsanvisningar. Granskningen visar att kommunfullmäktige
och kommunstyrelsen antagit attestreglemente respektive tillämpningsanvisningar. Därtill visar granskningen att det finns en attestlista vid kommunledningskontoret. Vår bedömning är
att kommunstyrelsen utarbetat ändamålsenliga rutiner, riktlinjer och förteckningar avseende
kontroll och attestering av ekonomiska transaktioner. Vi noterar dock att det i attestreglementet
i vissa avsnitt hänvisas till lagen om kommunal redovisning. Lagen om kommunal redovisning
ersattes den 1 januari 2019 av lagen om kommunal bokföring och redovisning. Mot bakgrund
av detta är vår bedömning att kommunstyrelsen bör tillse att attestreglementet med tillhörande
anvisningar revideras vad gäller hänvisning till aktuell lagstiftning.
Av attestreglementet framgår att det för alla ekonomiska transaktioner som ska attesteras ska
finnas två attestroller, beslutsattestant och godkännare. Granskningen visar att kommunledningskontoret upprättat en attestlista som beskriver vilka medarbetare vid förvaltningen som
är beslutsattestanter och godkännare. Attestlistan reviderades vid 24 tillfällen under 2018. Vår
bedömning är att kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig organisation för kontroll och
attestering av ekonomiska transaktioner.
Enligt attestreglementet ansvarar kommunstyrelsen för att genomföra uppföljning avseende
anvisningarna i reglementet. Vi noterar att den uppföljning och kontroll som sker avseende
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attestering är kontroll av formalia, exempelvis om leasingavtal är korrekt redovisade och attesterade. Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen utveckla uppföljningen och kontrollen avseende attestering till att avse hela attestantkontrollen, från att varan mottas till att kontering
genomförs. Detta skulle enligt vår mening bidra till att utveckla den interna kontrollen samt
uppföljningen av anvisningarna i attestreglementet.
Stickprovsgranskningen visar att samtliga 30 ekonomiska transaktioner attesterats i enlighet
med aktuella attestlistor. Vidare visar stickprovsgranskningen att korrekt belopp är utbetalt i
enlighet med samtliga fakturor samt att samtliga objekt fakturorna avser är rörelsegilla. De
noteringar som framgår av stickprovsgranskningen avser pris enligt avtal samt fakturornas utformning enligt mervärdesskattelagen. Enligt vår bedömning har kommunstyrelsen säkerställt
att ekonomiska transaktioner kontrolleras och attesteras i enlighet med attestreglementet.
Av attestreglementet framgår att godkännaren vid attestering ska kontrollera att utgiften är
förenlig med verksamheten. Därtill ska beslutsattestanten kontrollera att budgetmedel finns
tillgängliga för den ekonomiska transaktionen. Granskningen visar att det inte återfinns en teknisk beloppsbegränsning i fakturahanteringssystemet kopplat till olika attestroller. Detta innebär att det inte finns tekniska begränsningar avseende hur högt belopp en attestant kan attestera. Enligt uppgift ska det dock i fakturahanteringssystemet vara angivet olika beloppsbegränsningar. Vår bedömning är att kommunstyrelsen bör se över möjligheten att införa tekniska beloppsbegränsningar för olika attestroller i fakturahanteringssystemet. Enligt vår mening kan tekniska beloppsbegränsningar bidra till att utveckla den interna kontrollen och
minska risken för eventuella felaktigheter.
De avtal kommunen ingår ska tecknas utifrån delegationsordningen. Vad gäller inköps- och
upphandlingsrelaterade avtal finns mallar för hur avtalen ska utformas. Av granskningen framgår dock att det inte finns rutiner eller riktlinjer som beskriver hur övriga avtal ska utformas,
exempelvis samverkans-, sponsring-, reklam- och marknadsföringsavtal. Enligt vår bedömning
bör kommunstyrelsen tillse att samtliga avtal där kommunen är en part kvalitetssäkras innan
avtalen ingås. Detta för att minska risken att avtalen innehåller åtaganden som är negativa för
kommunen som avtalspart. En sådan kvalitetssäkring skulle exempelvis kunna genomföras av
kommunens jurister.
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4. Samlad bedömning
4.1. Slutsatser
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammanfattande slutsats att kommunstyrelsen i allt väsentligt säkerställt att ekonomiska transaktioner kontrolleras
och attesteras i enlighet med attestreglementet och god redovisningssed. Därtill är vår slutsats
att det inte finns riktlinjer och rutiner avseende hur avtal ska utformas. Vi bedömer att det finns
utvecklingsområden avseende att revidera attestreglementet med tillhörande anvisningar, utveckla uppföljningen och kontrollen utifrån attestreglementet, se över möjligheten att införa
beloppsbegränsningar samt att kvalitetssäkra avtal. Detta för att säkerställa en tillfredställande
ledning, styrning, uppföljning och kontroll samt rättvisande redovisning.
4.2. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Svar på revisionsfrågorna

Har kommunstyrelsen utarbetat ändamålsenliga rutiner, riktlinjer och förteckningar avseende kontroll
och attestering av ekonomiska transaktioner?

Ja. Granskningen visar att kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges attestreglemente utarbetat tillämpningsanvisningar till reglementet. Därtill har kommunledningskontoret utarbetat en attestlista som återkommande under 2018
reviderats.

Har kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig
organisation för kontroll och
attestering av ekonomiska
transaktioner?

Ja. Av granskningen framgår att det finns en attestlista vid
kommunledningskontoret som beskriver vilka som är beslutsattestanter, ersättare och godkännare i enlighet med attestreglementet. Attestlistan reviderades vid 24 tillfällen under
2018.

Vi noterar att det i reglementet i vissa avsnitt hänvisas till lagen om kommunal redovisning. Lagen om kommunal redovisning ersattes den 1 januari 2019 av lagen om kommunal
bokföring och redovisning.

Enligt attestreglementet ansvarar kommunstyrelsen för att
genomföra uppföljning avseende anvisningarna i reglementet. Granskningen visar att den uppföljning och kontroll som
sker utifrån attestreglementet avser kontroll av formalia och
inte hela attestantkontrollen.
Har kommunstyrelsen säkerställt att ekonomiska
transaktioner kontrolleras
och attesteras i enlighet
med attestreglementet och
god redovisningssed?

Ja. Stickprovsgranskningen visar att samtliga 30 ekonomiska transaktioner attesterats i enlighet med aktuella attestlistor. De noteringar som framgår av stickprovsgranskningen
avser pris enligt avtal samt fakturornas utformning enligt mervärdesskattelagen.
Enligt attestreglementet ska godkännaren kontrollera att utgiften är förenlig med verksamheten. Beslutsattestanten ska
kontrollera om medel finns budgeterat för den ekonomiska
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transaktionen. Granskningen visar att det inte återfinns tekniska beloppsbegränsningar i fakturahanteringssystemet
kopplat till olika attestroller. Detta innebär att det inte finns
tekniska begränsningar i fakturahanteringssystemet avseende hur högt belopp en attestant kan attestera.
Har kommunstyrelsen utarbetat rutiner och riktlinjer
avseende hur avtal ska utformas och undertecknas?

Delvis. Granskningen visar att det inte finns rutiner och riktlinjer avseende hur avtal ska utformas annat än för inköpsoch upphandlingsrelaterade avtal. De finns exempelvis inga
rutiner och riktlinjer som beskriver hur samverkans-, sponsring, reklam- och marknadsföringsavtal ska utformas. Vidare
visar granskningen att samtliga avtal ska undertecknas i enlighet med delegationsordningen.

4.3. Identifierade förbättringsområden och rekommendationer
Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Rekommendationer lämnas
då revisorerna iakttagit brister inom ramen för granskningen. Rekommendationerna syftar till
att utveckla och förbättra verksamheten. Revisionen följer kontinuerligt upp vilka åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna vidtagit för att åtgärda givna rekommendationer. Vi rekommenderar att:
• Kommunstyrelsen bör tillse att attestreglementet med tillhörande anvisningar revideras vad
gäller hänvisning till aktuell lagstiftning.
• Kommunstyrelsen bör utveckla uppföljningen och kontrollen utifrån attestreglementet till att
avse hela attestantkontrollen.
• Kommunstyrelsen bör se över möjligheten att införa beloppsbegränsningar för olika attestroller.
• Kommunstyrelsen bör tillse att samtliga avtal där kommunen är en part kvalitetssäkras innan avtalen ingås.

Göteborg den 12 mars 2019

Ludwig Reismer

Björn Hulthén

Certifierad kommunal yrkesrevisor

Auktoriserad revisor

Liselott Daun
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
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Bilaga 1: Bakgrund till granskningen
Kommunfullmäktige antog i december 2010 nuvarande attestreglemente för Alingsås kommun. Syftet med attestreglementet är att säkerställa en rättvisande redovisning samt att motverka att inga oegentligheter förekommer. Attestreglementet är en del av internkontrollarbetet
och omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner2.
Enligt attestreglementet är kommunstyrelsen ansvarig för övergripande uppföljning och utvärdering av reglerna i reglementet. Därtill ska kommunstyrelsen utfärda gemensamma tillämpningsanvisningar utifrån reglementet. Kommunstyrelsen godkände i november 2010 de nuvarande tillämpningsanvisningarna till attestreglementet.
Av attestreglementet framgår att nedanstående kontrollåtgärder ska tillämpas vid en ekonomisk transaktion:
• Presentation och kvalitet – kontroll av att varan eller tjänsten har mottagits samt uppfyller
adekvat avtalad kvalitet.
• Pris och villkor – kontroll av pris, betalnings- och leveransvillkor mot avtal, beställning, taxa,
bidragsregler eller motsvarande.
• Beställning – kontroll om inköp är i enlighet med inköpspolicy eller ramavtal.
• Beslut – kontroll att behöriga beslut finns och att medel finns budgeterat.
• Behörighet – kontroll att nödvändiga kontrollmoment har utförts av behöriga personer.
• Kontering – kontroll att konteringen är korrekt.
• Formalia – kontroll att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning och god redovisningssed.
Av reglementet framgår att vidtagna kontrollåtgärder ska dokumenteras på ett ändamålsenligt
sätt. Därtill ska kontrollåtgärderna vara anpassade till den ekonomiska transaktionens art så
att kontrollkostnaden är i rimlig proportion till riskerna. Vidare ska respektive nämnd utse kontrollansvariga samt ersättare för dessa. Kontrollansvaret ska knytas till en person eller befattning med angivande om eventuella begränsningar. Varje nämnd ska enligt attestreglementet
upprätta och hålla förteckningar över kontrollansvariga aktuella.
Kommunrevisionen har utifrån årets väsentlighets- och riskanalys bedömt att det är väsentligt
att granska om kommunstyrelsen vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att ekonomiska transaktioner kontrolleras och attesteras i enlighet med attestreglementet och god
redovisningssed. I God revisionssed framkommer de grunder som revisorerna använder när
de bedömer ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna
granskning är bland annat risken för bristande ledning, styrning, uppföljning och kontroll samt
ej rättvisande redovisning.

2

Med ekonomisk transaktion avses transaktioner som bokförs i kommunens redovisningssystem enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Bilaga 2: Revisionskriterier
Kommunallagen
Enligt kommunallagen har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. Likaså skall nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredställande sätt.
Attestreglemente och tillhörande anvisningar
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har utarbetat attestreglemente respektive tillämpningsanvisningar till reglementet. Attestreglementet och tillämpningsanvisningarna beskriver
exempelvis vilka kontroller som ska genomföras, ansvar, kontrollordning och uppföljning. I
avsnitt 3.1 beskrivs reglementet och anvisningarna närmare.
Attestlistor
Respektive förvaltning ska minst vid ett tillfälle årligen utarbeta attestlistor som beskriver vilka
medarbetare som är beslutsattestanter, ersättare och godkännare. Av attestlistorna framgår
vem som har mandat att attestera konton och verksamheter.

14
Sida 65 av 373

Bilaga 3: Källförteckning
Intervjuer
•

Gruppintervju med tidigare ekonomidirektör, controller och enhetschef vid redovisningsenheten på kommunledningskontoret. 2018-10-30.

Dokumentförteckning
•

Attestlistor, 2018-01-05, 2018-01-08, 2018-01-15, 2018-01-30, 2018-03-09, 2018-03-20,
2018-05-02, 2018-06-05, 2018-06-13, 2018-06-14, 2018-06-21, 2018-07-06, 2018-07-09,
2018-08-20, 2018-08-27, 2018-10-01, 2018-10-18, 2018-11-08, 2018-11-09, 2018-11-30,
2018-12-11 och 2019-01-14.

•

Attestreglemente för Alingsås kommun, 2010-12-15.

•

Attestreglemente i korthet.

•

Bekräftelse på betalningar, beslutsattester och godkännare, avtal, offerter, fakturor med
mera kopplat till kontona 41900, 55300, 56300, 60100, 61300, 68100, 68500, 72200,
73100, 74300, 74500, 74900, 76100 samt 76500.

•

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen.

•

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglemente för Alingsås kommun, 2010-11-22.

•

Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2018-2020.
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Bilaga 4: Resultat av stickprovsgranskning
Stickprov

Korrekt
belopp utifrån faktura

Korrekt
attestering

Pris enligt
avtal

Rörelsegill

Fakturautformning enligt
mervärdeslag

1

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

2

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

3

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

4

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

5

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

6

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

7

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

8

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

9

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

10

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

11

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

12

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

13

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

14

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

15

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

16

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

17

Ja

Ja

-

Ja

Ja

18

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

19

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

20

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

21

Ja

Ja

-

Ja

Ja
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22

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

23

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

24

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

25

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

26

Ja

Ja

-

Ja

Ja

27

Ja

Ja

-

Ja

Ja

28

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

29

Ja

Ja

-

Ja

Ja

30

Ja

Ja

-

Ja

Ja

Förklaring: Grön (ingen notering), gul (går ej att bedöma) och röd (notering).

17
Sida 68 av 373

Grundläggande granskning
2019, kommunstyrelsen
8
2019.481 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-06
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.481 KS

Grundläggande granskning 2019 kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor
avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Likaså är nämndens och styrelsens
omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är
tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag
inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse.
Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s.
verifieras genom dokument, protokoll mm.
Kommunstyrelsen ska senast svara den 26 augusti 2019.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har fyllt i förslag till svar i svarsbilagan och hänvisat svaren till de
beslut som kommunstyrelsen har fattat under året. Det handlar framförallt om
kommunstyrelsens flerårsstrategi 2019-2021, kommunstyrelsens vårbokslut 2019 och de
månadsuppföljningar som har genomförts under året. Den ifyllda svarsbilagan och bilagorna
som svaren hänvisar till finns som bilagor i ärendet.
Ekonomisk bedömning
Ärendet har ingen direkt ekonomisk konsekvens.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag till svar på grundläggande
granskning 2019 som sitt eget.
Beslutet ska skickas till
KPMG (Viktoria Bernstam)

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-07
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-02-04

§ 25 2019.032 KS

Flerårsstrategi 2019-2021 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Enligt styrmodell för Alingsås kommun ska respektive nämnd upprätta en flerårsstrategi och
däri detaljbudget för innevarande år samt en plan för kommande tre år.

Kommunstyrelsens flerårsstrategi utgår från den av fullmäktige beslutade flerårsstrategin för
Alingsås kommun 2019-2021.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 januari 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019-2021 är framtagen utifrån kommunens
anvisningar. Dokumentet konkretiserar fullmäktiges flerårsstrategi och pekar ut färdriktningen
för kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsens flerårsstrategi innehåller samtliga
avdelningars huvuduppdrag, utifrån uppdrag, mål och indikatorer.
Kommunstyrelsens flerårsstrategi innehåller vidare investeringar för
kommunledningskontoret kommande fem år samt driftram för kommande tre år. Även
kommunledningskontorets inriktning ur ett personalpolitiskt perspektiv finns definierat.
De prioriterade målen, fokusområdena och uppdragen som återfinns i kommunfullmäktiges
flerårsstrategi ska genomsyra all kommunal verksamhet. Kommunstyrelsens flerårsstrategi
uttrycker inriktningen för verksamheten och är det dokument vilket kommunledningskontorets
verksamhet följs upp och utvärderas genom. Genom kommunstyrelsens uppsiktsplikt följs
kommunens verksamheter upp och analyseras utifrån kvalitet och effektivitet samt
säkerställer att arbetet bedrivs utifrån ett medborgarperspektiv.
Ett antal organisatoriska förändringar sker inför verksamhetsåret. Kontoret förstärks och
antalet avdelningar ökar för att tydliggöra mandat och ansvarsområden. Organisationen är
konstruerad ur ett helhetsperspektiv för att upprätthålla strukturer där hantering av
kommunala angelägenheter effektiviseras och säkerställs.
Arbetsutskottet har den 23 januari 2019, § 9 behandlat ärendet och lämnat förslag att
Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2019-2021 godkänns.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-02-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) lämnar följande 5 förslag:
Förslag 1: följande ändring föreslås;
Under ”Kommunledningskontorets organisation” sid 21 ska följande text tas bort ”dess
presidium och ytterst dess ordförande”. Ny lydelse blir ”Kommundirektören lyder under
kommunstyrelsen.”
Förslag 2: följande tillägg föreslås;
Tillägg i Internkontrollplan: ”Polices, riktlinjer och program ska efterföljas i villkor vid
upphandling.” Stickprov ska tas. Kommundirektören får i uppdrag att komplettera
internkontrollplanen enligt detta.
Förslag 3: följande tillägg föreslås;
Tillägg görs i texten under Tillväxtavdelningen: Avdelningen ansvarar också för det
övergripande och strategiska miljö- och klimatarbetet.
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår bifall till Anna Hanssons förslag 3, tilläggsyrkande.
Förslag 4: följande tillägg föreslås;
Tillägg under Stabsavdelningen: Avdelningen ansvarar också för riskhantering avseende
klimatförändringarna.
Förslag 5: följande ändring föreslås;
Ändringsyrkande under Tillväxtavdelningen: Ny lydelse ”Avdelningen kommer även arbeta
tillsammans med miljöskyddskontoret gällande ekologiskt hållbar utveckling samt ansvara för
årets stadskärna.”
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-02-04

Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons förslag nr 1,
ändring.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons förslag 2, tillägg.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anna Hanssons m fl förslag 3,
tillägg.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anna Hanssons förslag 4, tillägg.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons förslag 5,
ändring.
Omröstning begärs.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till Anna Hanssons förslag 5, ändring.
Nej-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Ja
Nej
Simon Waern (S)
Karin Schagerlind (M)
Björn Wallin Salthammer (S)
Karl-Johan Karlsson (C)
Anita Hedén Unosson (S)
Susanna Nerell (C)
Pär-Göran Björkman (S)
Stefan Bedö (L)
Jan Gustafsson (V)
Jens Christian Berling (L)
Anna Hansson (MP)
Zandra Pettersson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Daniel Filipsson (M)
Med 13 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Anna Hanssons förslag
5, ändring.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut
i övrigt.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-02-04

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2019-2021 godkänns med följande tillägg:
-Tillägg görs i texten under Tillväxtavdelningen: Avdelningen ansvarar också för det
övergripande och strategiska miljö- och klimatarbetet.
-Tillägg under Stabsavdelningen: Avdelningen ansvarar också för riskhantering avseende
klimatförändringarna.
Expedieras till
Klk-avdelningschefer, Klk-ekonomi
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Utdragsbestyrkande

ALINGSÅS KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS
FLERÅRSSTRATEGI
2019-2021
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KOMMUNSTYRELSENS FLERÅRSSTRATEGI 2019-2021
Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2019-2021 konkretiserar fullmäktiges flerårsstrategi och pekar ut
färdriktningen för kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsens flerårsstrategi innehåller
samtliga avdelningars huvuduppdrag, utifrån uppdrag, mål och indikatorer.
Kommunstyrelsens flerårsstrategi innehåller vidare investeringar för kommunledningskontoret
kommande fem år samt driftram för kommande tre år. Även kommunledningskontorets inriktning ur
ett personalpolitiskt perspektiv finns definierat.
De prioriterade målen, fokusområdena och uppdragen som återfinns i kommunfullmäktiges
flerårsstrategi ska genomsyra all kommunal verksamhet. Kommunstyrelsens flerårsstrategi uttrycker
inriktningen för verksamheten och är det dokument vilket kommunledningskontorets verksamhet
följs upp och utvärderas genom. Genom kommunstyrelsens uppsiktsplikt följs kommunens
verksamheter upp och analyseras utifrån kvalitet och effektivitet samt säkerställer att arbetet bedrivs
utifrån ett medborgarperspektiv.
Kommunstyrelsen har beslutat om åtaganden kopplat till de av fullmäktige prioriterade mål,
fokusområden och riktade uppdrag. Dessa åtaganden kommer kommunledningskontoret bryta ner
till konkreta åtgärder och uttrycka i verksamhetsplaner för varje avdelning och enhet. Till åtaganden
finns nyckeltal som under perioden ska följas upp och analyseras utifrån perspektivet att hålla
uppsikt över gällande mål, åtaganden och ekonomi. Uppföljningarna sker i samband med
kommunens tertialbokslut.
Ett antal organisatoriska förändringar sker inför verksamhetsåret. Kontoret förstärks och antalet
avdelningar ökar för att tydliggöra mandat och ansvarsområden. Organisationen är konstruerad ur
ett helhetsperspektiv för att upprätthålla strukturer där hantering av kommunala angelägenheter
effektiviseras och säkerställs.
Fullmäktiges riktade uppdrag ska verkställas under första året i planperioden. Kommunstyrelsen har i
Kommunstyrelsens flerårsstrategi tagit ställning till vilken av kommunledningskontorets avdelningar
som ska verkställa uppdraget. Uppföljning sker i samband med tertialbokslut.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS VERKSAMHET
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Ansvar och
uppgifter delas in i följande funktioner: ledning, styrning, uppföljning och särskilda uppgifter.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens verkställande organ och består av omkring 100
tjänstemän som verkar inom kontorets verksamhetsområden.
Kommunens flerårsstrategi 2019-2021 och tillväxtprogram 2019-2028 lyfter flera viktiga
utvecklingsområden, till exempel tillkomsten av fler bostäder, hållbar utveckling, hållbar
infrastruktur, förbättrat företagsklimat, att organisationen är kostnadseffektiv samt innovationer för
att modernisera kommunens verksamheter.
Utöver de utvecklingsområden som nämns ovan påverkas kommunen av omvärldsfaktorer, däribland
den demografiska utvecklingen, kompetensförsörjning och digitalisering. Kommunstyrelsen ansvarar
för central samordning och helhetssyn och har som uppdrag att aktivt verka för att kommunen klarar
en långsiktig ekonomi samt följer upp de olika verksamheternas verkställande utifrån föreliggande
strategi.
Kommunstyrelsen har vidare en viktig roll i att tillse att utveckling sker i den riktning som är utstakad,
vilket kommer att prägla de kommande åren. Ärenden som har bärighet i den önskvärda
utvecklingen ska prioriteras och delvis nya former och arbetssätt för dialog med nämnder och
förvaltningar kommer att prövas.
Förvaltningsorganisationen och kontorets uppdrag är indelat i följande delar:
 övergripande strategisk funktion som handlar om ledning, samordning och samverkan inom
ett flertal områden,
 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder och
 att tillhandahålla verksamhet bestående av administration, personal, ekonomi,
kommunikation, IT och näringslivsutveckling.
Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens strategiska planering och utveckling.
Kontoret bereder beslutsunderlag till kommunstyrelsen och utför särskilda uppdrag och utredningar.
Uppdraget innefattar även att följa upp verksamheten i kommunen och ansvara för modeller och
strukturer kring kommunens styrning och ledning. Kommunledningskontoret stödjer förvaltningarna
med rådgivning och specialisttjänster samt i samverkan kvalitetssäkrar service till Alingsås
medborgare. Kontoret ansvarar också för vissa kommunövergripande projekt.
Kommunfullmäktiges flerårsstrategi styr kommunens verksamhet, dess bärande idéer kommer att
prägla kommunledningskontorets verksamhet under planperioden.
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UPPDRAG
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om flerårsstrategi 2019-2021 beslutat om följande
uppdrag för kommunstyrelsen. Kopplat till respektive uppdrag anges vilken avdelning som ansvarar
för uppdraget. I en del fall ansvarar flera avdelningar för att uppfylla uppdraget.
1. Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen.
Ansvar: Personalavdelningen
2. Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det
inte medför bestående kostnader.
Ansvar: Tillväxtavdelningen
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att informera företag om upphandlingsförfarandet för att
underlätta för fler att delta i upphandlingar.
Ansvar: Stabsavdelningen
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa ökad tillgång på såväl bostads- som
verksamhetsmark.
Ansvar: Kommundirektör, Tillväxtavdelningen
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av kommunala bestämmelser, i syfte att
minska regler för företagen.
Ansvar: Kommundirektören
6. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete
men marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och
exploateringsprocess.
Ansvar: Kommundirektör, Samhällsstrategiska gruppen
7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en utredning som ska syfta till att finna
kommunens vilja med framtiden för E20 samt Västra Stambanan.
Ansvar: Kommundirektör
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Ansvar: Tillväxtavdelningen
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.
Ansvar: Ekonomiavdelningen

5

Sida 84 av 373

10. Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för ett
nytt äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
Ansvar: Tillväxtavdelningen
11. Kommunstyrelsen ges tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg.
Ansvar: Tillväxtavdelningen
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.
Ansvar: Stabsavdelningen
13. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra Kommunstyrelsens
flerårsstrategi utpekade vilja.
Ansvar: Samtliga
14. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Ansvar: Samtliga
15. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former
använda sig av medborgardialog.
Ansvar: Stabsavdelningen
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.
Ansvar: IT-avdelningen
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.
Ansvar: Ekonomiavdelningen
18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp lönekartläggning och vid behov vidta lämpliga
åtgärder.
Ansvar: Personalavdelningen
19. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion som ger anställda och
invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas av negativa konsekvenser.
Ansvar: Stabsavdelningen
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20. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en gemensam värdegrund för hela
organisationen.
Ansvar: Stabsavdelningen
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.
Ansvar: Ekonomiavdelningen/Stabsavdelningen
22. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus
AB verka för ökad nyproduktion av bostäder.
Ansvar: Kommundirektör, Samhällsstrategiska gruppen
23. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus
AB verka för försäljning av näringslivsfastigheter i Fabs AB.
Ansvar: Ekonomiavdelningen
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.
Ansvar: Ekonomiavdelningen
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PRIORITERADE MÅL OCH INDIKATORER
Allmänt om kommunstyrelsens åtaganden
De prioriterade målen och indikatorerna är beslutade av fullmäktige. Till målen och indikatorerna
finns av kommunstyrelsen formulerade åtaganden och nyckeltal, dessa är specifika och gäller för
kommunstyrelsen. Utifrån kommunstyrelsens egna åtaganden arbetar kommunledningskontoret
med att verkställa och konkretisera åtaganden i praktiken. Åtagandena är formulerade i syfte att
skapa en förändring i riktning mot indikatorns målsättning. Utifrån kommunstyrelsens egna
åtaganden arbetar kommunledningskontoret med att verkställa och konkretiserar åtaganden i
praktiken. Detta görs i avdelningarnas/enheternas arbetsplaner.

Mål 1: I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE
Indikator: Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att genom ökad dialog med polis, civilsamhälle och ideella
föreningar samt att förbättra folkhälsan i socialt utsatta områden
Nyckeltal: Antal möten för dialog.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion som ger
anställda och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas av negativa
konsekvenser.

Indikator: Andelen elever som är trygga i skolan ska öka
Se uppdrag: Kommunstyrelsen ges tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg.
Indikator: Befolkningsmängden ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att säkerställa ökad tillgång på mark samt verka för en
effektivare planprocess.
Nyckeltal: Tillgång på planlagd/exploaterad mark, antal kvm exploaterad och såld mark.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra
fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna bygga billiga och till ytan mindre hyreslägenheter.

8

Sida 87 av 373

Mål 2: I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE
Indikator: Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att synliggöra och tillgängliggöra arbetsmöjligheterna i hela
kommunen.
Nyckeltal: Antal arbetstillfällen, antal tillfällen Alingsås kommun deltar i arbetsmarknadsrelaterade
forum, tonalitet (positiv press).
Målsättning 2019: Samtliga nyckeltal ska öka jämfört med 2018

Indikator: Andelen nystartade företag per 1000 invånare ska bli fler
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att förenkla och skapa förutsättningar för nyföretagande i
Alingsås kommun.
Nyckeltal: Antalet nystartade företag 2019
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Kommunens näringslivsranking ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig öka antalet informationskanaler för näringslivet i syfte att
underlätta kontakten med kommunen.
Nyckeltal: Antal kommunikationsinsatser som genomförs kring kommunens näringslivsarbete
Målsättning 2019: Infört digitalt system för system för kontakt
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Mål 3: I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
Indikator: Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i kommunen ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att införskaffa strategiska markförvärv i syfte att möjliggöra
tillkomsten av fler bostäder.
Nyckeltal: Antal kvm markförvärv.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa ökad tillgång på såväl bostads- som
verksamhetsmark.
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra
fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna bygga billiga och till ytan mindre hyreslägenheter.

Indikator: Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas eller
förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att vidta åtgärder för bättre bemötande, service, tillgänglighet i
syfte att stärka medborgarnas nöjdhet och Alingsås som varumärke.
Nyckeltal: Ny varumärkesplattform för platsen Alingsås framtagen/ej framtagen, Tonalitet (positiv
press).
Målsättning 2019: Ny varumärkesplattform för Alingsås införd ,ska öka jmf 2018

Indikator: Färdigställda bostäder i flerfamiljshus och småhus under året antal/1000
invånare ska bli fler
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att avsätta resurser för att minska handläggningstiden för
bygglov.
Nyckeltal: Bostäder som beviljats bygglov under två senaste åren, antal/1000 inv. (N07925)" samt
Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 inv. (N07925)
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för ökad nyproduktion av bostäder.
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Mål 4: I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV
RESURSANVÄNDNING
Indikator: Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att öka styrning, ledning och samarbete med förvaltningarna
genom att leda kommunövergripande samverkans- och ledningsgrupper.
Nyckeltal: Antal träffar
Målsättning 2019: 50 träffar

Indikator: Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive tillväxtprogrammet
ska självfinansieras genom resultat och avskrivningar.
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att göra en översyn av tjänstekatalogen i syfte att minska
kommunens nettokostnader inom IT-verksamheten.
Nyckeltal: Lägre kostnader i relation till antal enheter
Målsättning 2019: 8 mnkr

Indikator: Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att ta fram en konkret plan för att minska den centrala
administrationen på ett effektivt och smart sätt.
Nyckeltal: Framtagen plan/ej framtagen plan
Målsättning 2019: Framtagen plan
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att genom tidig och transparent dialog med berörda nämnder
se över kommunens verksamheter i syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar.
Nyckeltal: Genomförd översyn av kommunens verksamheter
Målsättning Genomförd översyn

Indikator: Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska
minska.
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att bedriva ett proaktivt arbete med verksamhetsutveckling och
digitalisering samt stötta och genomföra åtgärder tillsammans med förvaltningarna.
Nyckeltal: Antal genomförda digitala projekt
Målsättning 2019: Ett per förvaltning

Indikator: Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad
eller öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att bedriva en effektiv exploateringsverksamhet i syfte att
kunna finansiera genomförandet av tillväxtprogrammet.
Nyckeltal: Nettot tomtförsäljningen i tkr
Målsättning 2019: Finansiera tillväxtprogrammet
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MåI 5: ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET
Indikator: Medborgarnas upplevelse av kommunens bemötande och tillgänglighet ska
förbättras.
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att analysera medborgarundersökningen för att vidta konkreta
åtgärder utifrån analysen.
Nyckeltal: Genomförd/ej genomförd analys.
Målsättning 2019: Genomförd analys.

Indikator: Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att öka möjligheten till dialog mellan kommunen och
näringslivet.
Nyckeltal: Tillför resurs för ändamålet.
Målsättning 2019: Tillförd resurs.
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att informera företag om
upphandlingsförfarandet för att underlätta för fler att delta i upphandlingar.

Indikator: Nöjd-medarbetar-index ska höjas
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att skapa tydlighet avseende organisation, uppdrag, roller och
ansvar genom att införa chef- och medarbetaröverenskommelser.
Nyckeltal: NMI, Kommunledningskontoret (%), HME, Kommunledningskontoret (%), chef- och
medarbetaröverenskommelse
Målsättning 2019: NMI och HME ska öka, chef- och medarbetaröverenskommelse ska vara införd för
samtliga medarbetare.

Indikator: Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ökad samverkan avseende
rehabiliteringsprocessen mellan Alingsås kommun, vårdcentralerna i Alingsås och försäkringskassan.
Nyckeltal: Antal parter i samverkan, sjukfrånvaron %.
Målsättning 2019: Fler förvaltningar ska omfattas av samverkan, lägre sjukfrånvaro jmf 2018.

Indikator: Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett
direkt svar på en enkel fråga ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att genom ökad digitalisering, service och verksamhetskunskap
kvalitetssäkra kontakten med kommunen via e-post.
Nyckeltal: Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga
(%) (U00413) Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) (U00486)
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom
två arbetsdagar ska öka.
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att genom ökad digitalisering, service och verksamhetskunskap
kvalitetssäkra kontakten med kommunen via telefon.
Nyckeltal: Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) (U00412). Andel som får svar på e-post
inom en dag, (%) (U00442). Svarskvalitet i % (Källa: e-post och telefoniundersökning)
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
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Mål 6: I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE
Indikator: Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter ska bli fler
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att ta fram en handlingsplan som kartlägger valmöjligheterna
inom kommunen.
Nyckeltal: Genomförd handlingsplan/ej genomförd handlingsplan
Målsättning 2019: Genomförd handlingsplan

Indikator: Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att rikta resurser för att stödja förvaltningarna att möjliggöra
fler införanden av lagen om valfrihetssystem.
Nyckeltal: Antal verksamheter med lagen om valfrihetssystem.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen ska öka
Se uppdrag: Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog.
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Mål 7: I ALINGSÅS UTVECKLAS VÅRDEN OCH OMSORGEN FÖR INDIVIDENS BEHOV
Indikator: Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst bör bibehållas men till en
lägre kostnad per hemtjänsttagare
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att utveckla det digitala stödet till hemtjänsten och verka för att
öka andelen tillsvidareanställda.
Nyckeltal: Antal digitala slutförda projekt 2019, andelen tillsvidareanställda inom äldreomsorgen.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Andelen brukare som är nöjda med sitt äldreboende bör bibehållas men till en
lägre kostnad per brukare
Se uppdrag: Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för
ett nytt äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
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Mål 8: I ALINGSÅS GER UTBILDNING KUNSKAPER FÖR EN DYNAMISK FRAMTID
Indikator: Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att utveckla det digitala stödet för närmare kommunikation
med vårdnadshavare.
Nyckeltal: Utvecklat digitalt stöd genomfört / inte genomfört, Informationsindex för kommunens
webbplats – Förskola (U11403)
Målsättning 2019: Genomfört digitalt stöd.

Indikator: Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att utveckla kommunens lokalplanering för en bättre skolmiljö
genom att utreda lokalorganisationen inom förskolan och skolan.
Nyckeltal: Genomförd lokalplanering med skolfokus/ej genomförd.
Målsättning 2019: Genomförd lokalplanering

Indikator: Andelen elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att analysera de framgångsfaktorer som bidrar till en ökad
behörighet till gymnasieskolan och föreslå lämpliga åtgärder ur ett kommunövergripande perspektiv.
Nyckeltal: Genomförd analys/ej genomförd analys.
Målsättning 2019: Genomförd analys.

Indikator: Andelen gymnasieelever med examen inom tre respektive fyra år ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att öka andelen elever med examen.
Nyckeltal: Andel elever med examen inom tre respektive fyra år
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
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Mål 9: I ALINGSÅS HAR VI ETT RIKT OCH STIMULERANDE KULTUR-, DROTTS- OCH
FÖRENINGSLIV
Indikator: Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska
förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att stöd till den ideella sektorn, folkbildning,
föreningsliv och integration prioriteras utifrån inrättade riktlinjer.
Nyckeltal: Antal kommunikationsinsatser som genomförs kring kommunens fritids- och
föreningsutbud.
Målsättning 2019: Minst 6 stycken.

Indikator: Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska
förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att utveckla samarbetet med de frivilliga insatserna i
kommunen.
Nyckeltal: Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska förbättras
Åtagande: : Kommunstyrelsen åtar sig att främja kulturverksamheten i kommunen utifrån
kulturperspektivet i Vision 2040 i syfte att komma fler kommuninvånare till del.
Nyckeltal: Medborgarnas nöjdhet med kulturverksamheten
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
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Mål 10: I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT
Indikator: Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en förbättrad digital infrastruktur.
Nyckeltal: Antal genomförda digitala infrastruktursatsningar 2019.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Antalet meter gång- och cykelvägar ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att avsätta resurser för en utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Nyckeltal: Antal meter nybyggda gång- och cykelvägar.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och
cykelvägar.
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Mål 11: I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR
UTVECKLING
Indikator: Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att förstärka miljöarbetet genom koppling till de nationella
miljömålen och genom att öka invånarnas kunskap om avfallssortering och återvinning.
Nyckeltal: Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018.

Indikator: Antalet meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en hållbar samhällsplanering genom att ta fram en
plan för kommunens viljeinriktning med Alingsås innerstad.
Nyckeltal: Genomförd plan/ej genomförd plan
Målsättning 2019: Påbörjad plan 2019.
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Mål 12: I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV
OMSTÄLLNING
Indikator: Antal kommunala laddstolpar för elfordon ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att genom samarbete med Alingsås Energi verka för fler
laddstolpar.
Nyckeltal: Antal laddstolpar.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Andelen förnybar energiproduktion i kommunal regi ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att upphandla varor och tjänster som använder sig av förnybar
energiproduktion.
Nyckeltal: Antal upphandlingar med förnybarenergiproduktion.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att upphandla varor av ekologisk sort.
Nyckeltal: Andel upphandlingar med mat av ekologisk sort i förhållande till annan mat.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att upphandla miljöklassade i fordon.
Nyckeltal: Andel upphandlingar med miljöklassade fordon i förhållande till andra fordon.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS ORGANISATION
Organisationsskiss, kommunledningskontorets organisation 2019.

Kommunledningskontoret förstärker organisationen inför 2019. Förstärkningen är ett resultat av de
medel kommunfullmäktige tillförde kommunstyrelsen för att stärka styrning- och ledning samt för att
genomföra tillväxtprogrammet. Organisationen är konstruerad för att upprätthålla strukturer där
hantering av kommunala angelägenheter genomförs utifrån ett helhetsansvar och där olika
avdelningar gemensamt verkställer mål och åtaganden.
Stabsavdelning och IT-avdelning bildas för att tydliggöra mandat, ansvarsutkrävande och närvarande
ledarskap i verksamhetsnära frågor. Inom avdelningarna bryts enheter ut för skapa arbetsgrupper
med spetskompetenser inom sina områden. Antalet chefer minskas och samordnas under
avdelningschefer med tydliga mandat, bred kunskap och tydliga uppdrag. Ekonomiavdelningen
kondenserar antalet enheter och skapar samordningsvinster som stärker kontakten och samarbetet
med förvaltningarna samt skapar sammanhållning i ekonomiska processer tillika ökad uppsikt. Även
personalavdelningen minskar antalet enheter för att uppnå en mer ändamålsenlig organisation samt
för att svara upp mot kommande års utmaningar inom personalområdet.
På medarbetarsidan stärks kontoret upp inom ett flertal områden. Bland annat anställs operativa
tjänster för att genomföra tillväxtprogrammet, stärkt ekonomistyrning, avtal- och arbetsrätt, juridik
och upphandling.
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Inrättandet av en stabsavdelning innebär att en ny tjänst inrättas, stabschef. Detta medför ett
närvarande ledarskap för enhetschefer och kortare ledtider gällande beslut och ärendehantering. Det
skapar också sammanhållning i frågor som är nära besläktade.
För att säkerställa och följa upp kvalitativa frågor i relation till ekonomi, styrning samt beredning av
ärenden inrättas en kommunövergripande kvalitetsgrupp, KVAL. Funktionen kommer att återfinnas
under controllerenheten.
Kontorets avdelningschefer är underställda kommundirektören och enhetscheferna underställda
avdelningscheferna. Direkt under kommundirektören samlas ledande tjänstemän i form av
förvaltningschefer. Kommundirektören lyder under kommunstyrelsen, dess presidium och ytterst
dess ordförande.
Respektive avdelning och enhet har en ansvarig chef med personal- , verksamhets- och
budgetansvar. Cheferna är även ansvariga för att månadsvis följa upp sin ekonomi och avlägga
rapport samt tertialvis följa upp verksamhetsmålen. Detta sammanställs till kommunstyrelsen i
samband med kommunens bokslut. Kommundirektören fördelar i samband med detta dokument
medel till respektive enhet för att bedriva verksamhet. Därutöver riktar kommundirektören extra
medel för att uppfylla de av fullmäktige beslutade uppdragen och av kommunstyrelsen beslutade
åtaganden. För att förstärka ökad tydlighet gällande roll och funktion införs
medarbetaröverenskommelser för samtliga vid kommunledningskontoret. Uppföljning sker vid
vårbokslutet.
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TILLVÄXTAVDELNINGEN
Tillväxtavdelningen ansvarar för att planera och driva tillväxtfrågor i enlighet med kommunens
Tillväxtprogram. Arbetet innebär att strategiskt ansvara för och i nära samarbete med kommunens
förvaltningar och de kommunala bolagen verkställa.
Under 2019 har fullmäktige givit kommunstyrelsen ett antal uppdrag att verkställa.
Tillväxtavdelningen kommer bland annat att säkerställa ökad tillgång på bostads- och
verksamhetsmark, genom samarbete med samhällsbyggnad och marknadens intressenter genomföra
en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess och vidta åtgärder för ett nytt
äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik i privat regi. För att detta ska verkställas har
en samhällsstrategisk grupp inrättats bestående av de ytterst ansvariga cheferna för
tillväxtavdelning, samhällsbyggnad och miljöskydd. Denna grupp ansvarar för att ärenden och beslut
hanteras gemensamt för att påskynda kommunens processer gällande ovanstående.
Tillväxtavdelningen ska vidare arbeta tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden för att ta fram en plan för säker och trygg skolväg samt genomföra en utredning
som ska syfta till att finna kommunens vilja med framtiden för E20 samt Västra Stambanan.
Avdelningen kommer även verka för att en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.
I enlighet med fullmäktiges viljeinriktning kommer även ett offensivt näringslivsarbete att drivas.
Samordningsansvar för att på bred front vända den negativa trend som kommunen haft de senaste
åren i näringslivsutvecklingen ska prioriteras. Områden som kommer ha fokus är att:
-

Förbättra förutsättningarna för företagande med målsättning att kommunen får ett av
landets bästa företagsklimat.
Förbättra informationen till näringslivet och öka dialogen mellan kommunen och
företagarna.
Återsöka och bredda den externa finansieringen till kommunens tillväxt och expansion.

Avdelningen kommer även arbeta tillsammans med Miljöskyddskontoret gällande hållbar utveckling
samt ansvara för årets stadskärna. Kopplat till årets stadskärna tillförs resurser för ytterligare en
arkitekt. Avdelningen ansvarar också för det övergripande och strategiska miljö- och klimatarbetet.
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EKONOMIAVDELNINGEN
Ekonomiavdelningen arbetar kommunövergripande med ekonomi- och verksamhetsfrågor. Särskilt
fokus har avdelningen på att vara vägledande och styrande i kommunens samlade
uppföljningsprocesser samt i framtagande av budget och bokslut. Avdelningen ansvarar också för
den kommunala redovisningen med fokus på god ekonomisk hushållning. Ekonomiavdelningen
arbetar vidare med de kommunala bolagen och dess finansiering genom kommunens internbank.
Under 2019 kommer avdelningen rikta särskilt fokus kopplat till kommunfullmäktiges uppdrag och
arbeta för att reducera central administration och finna kommunövergripande effektiviseringar. Ett
uppdrag är också att utveckla och förbättra styrningen i kommunkoncernen genom att bland annat
revidera styrmodellen i syfte att ha en tydlig koppling till vision och värdegrund.
Ekonomiavdelningen åtar sig att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande
konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning samt kunskapsutveckling inom
området. Avdelningen åtar sig också att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra
områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet
inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut
rapportera till kommunstyrelsen.
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PERSONALAVDELNINGEN
Personalavdelningen ska agera ledande och styrande i kommunövergripande personal- och
lönefrågor, ett arbete som kommer att intensifieras än mer under 2019 för att möta kommande års
utmaningar inom kompetensförsörjningen.
Avdelningen har ett särskilt ansvar för kommunens löpande personaladministration och förvaltning
av personalsystem. Avdelningen ansvarar bland annat för anställnings- och lönerelaterade frågor till
verksamheter och myndigheter samt hanteringen av kommunens personalarkiv. Andra
arbetsuppgifter är säkerställande av lön, arvode och pensioner till kommunens medarbetare,
politiker och uppdragstagare. Även kommunens strategiska HR-arbete bedrivs från
personalavdelningen.
Personalavdelningen tilldelas 2019 tre särskilda uppdrag:
1) Digitaliserade flöden för personalprocesser med syfte att minska manuell hantering och
därigenom frigöra tid för kommunens chefer. Resurser i form av omvandling av tidigare
bemanningschefstjänst.
2) Plan för verkställande av Heltidsresa. Uppdraget innefattar även att optimera bemanningen
och därigenom frigöra timavlönade, främst inom vård- och omsorg.
3) Chefs- och medarbetaröverenskommelser ska införas för samtliga anställda på
kommunledningskontoret 2019.
Uppdragen följs upp och rapporteras i samband med kommunens tertialbokslut.
Avdelningen rekryterar och bemannar vidare timavlönade medarbetare för kommunens
förvaltningar samt arbetar med semesterrekrytering och att marknadsföra Alingsås kommun som
arbetsgivare.
Personalavdelningen kommer att arbeta med uppdraget att fler personer med lönestöd ska anställas
i den kommunala organisationen.
Under 2019 kommer arbetet med att samla kommunens HR-stöd att verkställas och förslag på
organisation läggas fram till kommunstyrelsen för beslut. Förändringen med centrala HR-funktioner
sker i enighet med handlingsplan Effekt.
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STABSAVDELNINGEN
Stabsavdelningen är en ny avdelning inför 2019 som stärker upp kontoret och skapar närvarande
ledarskap i verksamhetsnära frågor. Avdelningen organiserar:
 Kansli och juridik med ansvar för ärendeprocesser, kontakter med allmänheten och
beredningen till de politiska rummen.
 Kommunikation med operativt ansvar för kommunens externa kontakter, media och
hemsida.
 Säkerhet som driver kommunövergripande säkerhets- och krisarbete samt frågor med
bäring på folkhälsa och mänskliga rättigheter.
 Upphandling som arbetar med att upphandla tjänster och varor på bred front samt
ansvarar för kommunens försäkringar och införandet av e-handel.
Avdelningen ansvarar också för riskhantering avseende klimatförändringarna.
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IT-AVDELNING
IT-avdelningen är en service-, drift och utvecklingsavdelning som ansvarar, samordnar och utvecklar
kommunens IT-verksamhet och telefoni.
På IT-avdelningen finns kompetens inom informationsteknologi kombinerat med kunskap om
kommunal verksamhet.
Målet med avdelningens arbete är att erbjuda ett modernt IT- stöd med hög tillgänglighet och
kvalitet. Det bidrar till att de kommunala verksamheterna kan ge god service och information till
medborgarna.
Avdelningen ansvarar bland annat för:
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Utveckling och drift av kommunens datanät och gemensamma servrar
Levererar datorarbetsplatser med program och funktioner
Tekniska frågor kring kommunens telefonisystem
Övergripande IT- teknisk infrastruktur
Kommunens e-strategi, systemanordning, webbplattform och IT- säkerhet
Användarstöd
IT- inköp
Kommunens växel och reception
Sköter verksamhetssystem för förvaltningarna
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ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR INOM PLANPERIODEN
HR-funktionen blir gemensam innevarande år vilket innebär att kommunens HR-konsulter samordnas
från kommunledningskontoret med motsvarade arbetsuppgifter. Antalet medarbetare på
kommunledningskontoret ökar.
Fullmäktige har beslutat att inte centralisera nämndsekreterare och controllers. Istället kommer
arbetet med att samordna och öka dialoger att intensifieras.
Uppdrag kvarstår om en samlad kommunikationsverksamhet.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS PERSONAL
PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Kommunledningskontoret förstärker kontoret under 2019. Bakgrunden till förstärkningen är antagen
flerårsstrategi 2019-2021 där kommunstyrelsen tillförts medel för stärkt styrning- och ledning.
Kommunledningskontoret kommer under året fortsatt arbeta med kontorets kompetensförsörjning.
Även införandet av chefs/medarbetaröverenskommelser kommer att ske under året.

PROGNOS FÖR FRAMTIDEN
PERSONALOMSÄTTNING
Historiskt är personalomsättningen inom kommunledningskontoret högre än kommunen i stort. En
av anledningarna tros vara att ett flertal av medarbetarna innehar specialistkompetens som är
attraktiv på arbetsmarknaden. De två senaste åren har omsättningen dock varit mer omfattande än
vanligt och ungefär 50 procent av kontorets bemanning har bytts ut.
Prognosen är att personalomsättningen kommer befinna sig på en betydligt lägre nivå under 2019.
För att attrahera ny personal och sänka personalomsättningen ställs höga krav på att
kommunledningskontorets chefer verkar för ett aktivt, tydligt och närvarande ledarskap.
Kontoret bedöms ha rimliga förutsättningar att återbesätta tjänster med den kompetens som
efterfrågas.

FRAMTIDA ÅTGÄRDER
Kommunledningskontoret kommer under 2019 att jobba vidare med åtgärder som främjar hela
kommunens långsiktiga kompetensförsörjning så som att minska antalet timanställda,
internutbildningar, utveckla underlag för medarbetarsamtal och karriärvägledning.
Medarbetaröverenskommelser kommer att implementeras i samtliga av kommunens verksamheter
under året, där personalavdelningen leder arbetet.

LÖNER
Konkurrensen på arbetsmarknaden kommer innebära ett fortsatt tryck på högre lönenivåer för
nyanställda, vilket medför att mer kontinuerlig uppföljning av kommunens löneläge i relation till sin
omvärld krävs. Även analyser och reflektioner övergripande kring återanställning av tjänster kommer
att krävas för att kunna rekrytera rätt kompetens i ett konkurrenskraftigt löneläge samt säkerställa
jämställda löner.
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UTNYTTJA TEKNIKEN
Effektiviseringsarbete genomförs genom att utveckla digitaliserade lösningar och arbetssätt där
medarbetare kompetensutvecklas för att vara rustade för förändrat arbetssätt. Förväntad effekt av
utvecklingen är att manuell administration kan minska till förmån för verksamhetsutveckling.
Det arbetsrättsliga förhållandet mellan arbetsgivare och anställd skär igenom samtliga rubriker i
personalavsnittet av Kommunstyrelsens flerårsstrategi och behovet av förstärkt både grundläggande
och kvalificerat stöd i dessa frågor finns i hela organisationen.
Arbetet avseende systemutveckling för kommunövergripande system ska utvecklas för att kunna
möta en effektivare administration.

FÖRLÄNG ARBETSLIVET
Kommunledningskontoret kommer att arbeta med chefs/medarbetaröverenskommelser vilka
tydliggör roller, uppdrag och ansvar för organisationens medarbetare. Tydliga mål, roller och uppdrag
är viktiga förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

FÅ FLER ATT JOBBA MER
Under 2019 ska kommunledningskontoret fortsatt prioritera att driva arbetet med fler
heltider framåt. Särskilt fokus läggs på att implementera framtagna förslag på
handlingsplaner för ökad måluppfyllelse.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
För att höja resultatet avseende nöjd medarbetarindex till målvärdet 3,8 kommer
kommunledningskontoret öka rolltydligheten bland förvaltningens chefer och medarbetare. Att
införa en chefs- och medarbetar-överenskommelse samt att uppmuntra till ett aktivt, närvarande
och tydligt ledarskap ger verksamheten goda förutsättningar att nå sina mål.
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Nöjd medarbetarindex, KLK 2018

ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljömålet är utformat som ett åtagande under det prioriterade målet ” I Alingsås bygger
välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet”.
Arbetsmiljömålet tillika kommunstyrelsens åtagande kommer att följas upp i kommunens
tertialuppföljning.

SJUKFRÅNVARO
Åtagandet kopplat till indikatorn ”Sjukfrånvaron i kommunen ska minska” återfinns under det
prioriterade målet ”I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet”.
Åtagandet kommer att följas upp under avsnittet i kommunens tertialuppföljning.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS EKONOMI
BUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Belopp i tkr

2018

2019

2020

2021

Verksamhetens intäkter

66 923

60 601

57 000

55 000

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

- 78 816
- 4 658
- 48 535
- 21 205

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

- 88 491
- 4 350
- 40 553
- 15 850

- 88 933
- 4 550
-38 271
- 15 975

Verksamhetens kostnader

- 153 215

- 156 393

- 149 244

- 147 729

Verksamhetens nettokostnader
Finansnetto
Kommunbidrag
Årets resultat

- 86 292
160
86 132
0

- 95 792
160
95 632
0

- 92 244
160
92 084
0

- 92 729
160
92 569
0

Kommunstyrelsens beslutade kommunbidrag 2019 är 95,6 mnkr.
Kommunledningskontoret har brutit ner tilldelad ram och upprättat en internbudget. Budgeten 2019
är anpassad för att kunna leverera de av fullmäktige beslutade uppdragen, målen, indikatorerna samt
fokusområdena. Budgeten är också fördelad för att verkställa kommunstyrelsens flerårsstrategi samt
styrelsens och därigenom förvaltningens åtaganden.
Kommunfullmäktige har beslutat om följande ekonomiska förändringar i kommunstyrelsens budget
2019:
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2 mnkr Stärkt ekonomistyrning
1 mnkr Höjt friskvårdsbidrag
1,5 mnkr Förvaltningschef
6 mnkr Stärkt styrning och ledning
2 mnkr Tillväxtprogrammets genomförande
2 mnkr Kommunstyrelsens reserv
1 mnkr Årets stadskärna
5 mnkr 400-årsfirande
1 mnkr EU-val
0,7 mnkr Sänkta hyror (minskad ram)
3 mnkr Besparing innovationsfonden (minskad ram)
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Tabellen ovan redovisar en treårig budgetplan där kommunstyrelsens kommunbidrag minskar från
95,6 mnkr till 92,6 mnkr. Det beror dels på att tillfälliga medel för EU-val och att 400-årsfirandet
försvinner inom perioden.
Kommunledningskontoret kommer i samband med tertialboksluten och månadsuppföljningarna
analysera effekterna av kommunstyrelsens budget 2019.
Bedömningen är att kommunstyrelsens budgetram och kommunledningskontorets detaljbudget
under 2019-2021 ger en trygghet i organisationen och rustar kontoret för att leverera bra resultat i
verksamheten kopplat till politiska mål, uppdrag och fokusområden. Därutöver har tilldelad budget
skapat utrymme att förstärka kontoret.
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INVESTERINGSBUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Investeringar

Expansionsinvesteringar
KS-reserv expansionsinvesteringar
KS digitalisering
Cykelbaneutbyggnad
Bergkullegatan
Tomtebogatan
Kristallen
Nordöstra Stadsskogen
Skårsvägen
Krangatans förlängning
Norra Länken
Södra Stadsskogsgatan
Mjörnstranden
Norra Bolltorp
Knektegårdsgatan
Erosionsskydd
Övrigt

2019

2020

2021

2022

2023

24 270

23 150
10 000
5 000

53 100
10 000
5 000

42 300
10 000
5 000

215 000
10 000
5 000

600
5 000

2 100

5 000
5 500
2 850
800
500
2 500
7 000

25 000

25 000
110 000
50 000
40 000

2 550

10 000
1 000
2 300

120

Imageinvesteringar

0

0

0

0

0

Reinvesteringar
Inventarier
Kabom inventarier
Tjänstekatalogen
Fastigheter

10 500
800

11 100
300
2 500
3 300
5000

11 200
300

11 400
300

4 700
5000

14 100
300
2 500
6 300
5000

5 900
5000

6 100
5000

Anpassningsinvesteringar
IT-infrastruktur

3 300
3 300

3 300
3 300

3 300
3 300

3 300
3 300

3 300
3 300

Totalt

38 070

40 550

67 500

56 800

229 700

I planperioden budgeteras bland annat investeringar till följd av Tillväxtprogrammet. Dessa beskrivs
mer i detalj i antaget Tillväxtprogram med tillhörande finansieringsplan.
I planperioden finns även budgeterat medel för digitalisering, expansionsreserv samt re- och
anpassningsinvesteringar i form av inventarier, IT-infrastruktur och tjänstekatalogen.
Medel avsätts för utbyggnad av cykelbanor.
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BUDGET EXPLOATERING

2018

2019

2020

2021

4 200

5 080

5 080

5 080

- 4 738

- 5 828

-5 931

-5 935

0

0

- 1 260

- 360

- 360

- 360

798

808

808

808

Verksamhetens kostnader

- 5 200

-5 380

-5 483

- 5487

Verksamhetens nettokostnader

- 1 000

- 300

-403

-407

1 000

300

403

407

0

0

0

0

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

Kommunbidrag
Årets resultat

Exploateringsverksamheten är organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen. Exploatering
erhåller dock inget kommunbidrag och särredovisas därför från övrig verksamhet inom
kommunstyrelsen. Verksamhetens intäkter är delvis budgeterade med en intäkt från kommunens
netto av tomtförsäljningen.
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ORGANISATIONSÖVERSYN
Beslutad flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innebar en tydlig politisk viljeinriktning att
reducera kommunens centrala administration. Detta specificerades genom följande uppdrag:
”samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till
förvaltningsövergripande effektiviseringar”.
Kommunstyrelsen kommer ha en samordnande roll och samverka med förvaltningarna och internt
inom kontoret för att finna förvaltningsövergripande effektiviseringar.

NY VERKSAMHET
Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2019-2021 med uppdrag och åtaganden innebär att delvis nya
verksamheter kommer att hanteras vid kommunledningskontoret. Respektive avdelning och enhet
får i uppdrag att utveckla och analysera dessa områden i sina respektive verksamhetsplaner.
Verksamhetsplanerna redovisas och följs upp under kommundirektörens ledning inför
tertialboksluten.

UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA PROJEKT
Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att under innevarande år granska samt
utvärdera befintliga projekt och verksamheter. Syftet med uppsiktsplikten är att åstadkomma en
effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Särskilt fokus kommer ligga på att utvärdera och granska
projekt med bäring på administration. Utvärderingen kopplas till uppdraget att minska den centrala
administrationen och att finna förvaltningsövergripande effektiviseringar.
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36

INTERNKONTROLLPLAN

Område

Process

Riskvärde

Vad ska kontrolleras?

Metod

Ansvarig

Uppföljning

Vi följer inte ramavtal

Ekonomi

Upphandling

9

Att beställare följer gällande
ramavtal

Stickprov

Stabschef

Tertial

Vi kan inte säkerställa att
villkoren i upphandlade avtal följs

Ekonomi

Upphandling

12

Att fakturauppgifterna stämmer
överens med avtalet

Stickprov

Stabschef

Tertial

Löneglidning

Ekonomi

Personal och
kompetensförsö
rjning

8

Hur stor löneglidningen är och
vilka effekter det får.

Avstämning av
lönekostnader i
lönesystemet.

Personalchef

Tertial

Uppföljning av bolagens
ägardirektiv och styrdokument

Ekonomi/verksamhet

Uppföljning och
kontroll

9

Om bolagen följer ägardirektiven
och övriga styrdokument.

Bokslut

Ekonomichef

Bokslut

Kontroll av moms

Ekonomi

Kontroll

6

Om rätt moms har bokförts.

Stickprov

Ekonomichef

Tertial

Uppföljning ärenden

Verksamhet

Kontroll

9

Tertial

Ekonomi

Kontroll

6

Genomgång av
befintligt
bestånd
Stickprov

Stabschef

Kontroll av representation

Öppna ärenden/avslutade
ärenden (förs ärenden upp inom
rimlig tid)
Om underlagen är korrekta och
om styrdokument följs.

Ekonomichef

Tertial

Kontroll av leverantörsfaktura

Ekonomi

Kontroll

6

Kontroll av grunddata, att
exempelvis betalningsgiro är
korrekt.

Stickprov

Ekonomichef

Tertial

Leasingavtal

Ekonomi

Kontroll

6

Kontrollera omfattning av
leasingavtal samt att leasingavtal
är korrekt redovisade och
attesterade.

Årlig kontroll.

Stabschef

Tertial
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Risk och väsentlighet

Risk/
väsentlighet

Risk/
sannolikhet

Risk – beskrivning

Hantering
(åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)

Vi följer inte ramavtal

3

3

9

Internkontrollpunkt

Villkoren i upphandlade avtal följs inte

4

3

12

Internkontrollpunkt

Löneglidning som påverkar ekonomi/budget

2

4

8

Internkontrollpunkt

Bolagen följer inte ägardirektiv/styrdokument

3

3

9

Internkontrollpunkt

Kontroll av moms

2

3

6

Internkontrollpunkt

Uppföljning av ärenden uteblir

3

3

9

Internkontrollpunkt

Kontroll av representation

2

3

6

Internkontrollpunkt

Kontroll av leverantörsfaktura

2

3

6

Internkontrollpunkt

Kontroll av leasingavtal

2

3

6

Internkontrollpunkt

Uppdrag om att reducera central administration och föreslå
3
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar
riskerar att bli ineffektivt i brist på samordning och planering av
uppdrag
Uppdrag om att se över kommunens samlade verksamhet i
3
syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och
återkomma med förslag inför kommande ars
flerårsstrategiberedning riskerar att bli ogenomförbart i brist på
samverkan med nämnderna.
Förklaring Risk:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig
2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten
3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå

3

9

Åtagande

3

9

Åtagande

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

Förklaring Hantering:
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Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.
Riskvärde 1-4
Åtgärder bedöms ej nödvändiga.
Riskvärde 6-12
Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som
åtagande i nämndens flerårsstrategi.
Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.
Riskvärde 16
Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.
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KOMMUNSTYRELSENS FLERÅRSSTRATEGI 2018-2020
Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2018-2020 konkretiserar fullmäktiges flerårsstrategi och
pekar ut färdriktningen för kommunledningskontorets verksamhet 2018-2020.
Flerårsstrategin innehåller primärt huvuduppdrag för samtliga avdelningar.
Flerårsstrategin innehåller investeringar för kommunledningskontoret kommande fem år
samt driftram kommande tre år. Vidare innehåller flerårsstrategin hur
kommunledningskontoret ska arbeta ur ett personalpolitiskt perspektiv.
Kommunstyrelsens flerårsstrategi bestämmer inriktningen för verksamheten och är det
dokument vilket kommunledningskontorets verksamhet följs upp och utvärderas genom.
Ambitionerna för kommunstyrelsen har fullmäktige uttryckt genom att forma prioriterade
mål och fokusområden som ska genomsyra all kommunal verksamhet samt riktade uppdrag
adresserade till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har i flerårsstrategin tagit på sig åtaganden kopplat till fullmäktiges
prioriterade mål och fokusområden samt givit kommunledningskontoret specifika åtaganden
att verkställa. Åtagandena sträcker sig över planperioden. Till åtaganden finns nyckeltal som
under perioden ska följas upp och analyseras utifrån perspektivet om verksamheten är på
väg åt rätt håll. Uppföljningarna sker i samband med kommunens tertialbokslut.
Nytt för planperioden 2018-2020 är att fullmäktiges riktade uppdrag ska verkställas under
första året i planperioden. Kommunstyrelsen har i flerårsstrategin tagit ställning till vilken av
kommunledningskontorets avdelningar som ska verkställa uppdraget. Uppföljning sker i
samband med tertialbokslut.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS VERKSAMHET
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har
ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Ansvar och uppgifter delas in i följande funktioner: ledning, styrning, uppföljning och
särskilda uppgifter.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens verkställande organ och består av omkring
100 tjänstemän som verkar inom kontorets verksamhetsområden.
Kommunens flerårsstrategi 2018-2020 och tillväxtprogram 2018-2027 lyfter flera viktiga
utvecklingsområden, till exempel tillkomsten av fler bostäder, hållbar utveckling, hållbar
infrastruktur, förbättrat företagsklimat, att organisationen är kostnadseffektiv samt
innovationer för att modernisera kommunens verksamheter.
Utöver de utvecklingsområden som nämns ovan påverkas kommunen av omvärldsfaktorer,
däribland en ekonomiskt ogynnsam demografisk utveckling. Kommunstyrelsen ansvarar för
central samordning och helhetssyn och har som uppdrag att aktivt verka för att kommunen
klarar en långsiktig ekonomisk planering.
Kommunstyrelsen har vidare en viktig roll i att tillse att utveckling sker i den riktning som är
utstakad, vilket kommer att prägla de kommande åren. Ärenden som har bärighet i den
önskvärda utvecklingen ska prioriteras och delvis nya metoder och arbetssätt för dialog med
nämnder och förvaltningar kommer att prövas.
Under 2018 kommer fokus riktas mot höstens kommunal-, och riksdagsval.
Kommunledningskontoret kommer även projektleda Gothia Cup och 400 årsfirandet.
Förvaltningsorganisationen och kontorets uppdrag är indelat i följande delar:




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

Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens strategiska planering och
utveckling. Kontoret bereder beslutsunderlag till kommunstyrelsen och utför särskilda
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uppdrag och utredningar. Uppdraget innefattar även att följa upp verksamheten i
kommunen och ansvara för modeller och strukturer kring kommunens styrning och ledning.
Kommunledningskontoret stödjer förvaltningarna med rådgivning och specialisttjänster.
Kontoret ansvarar också för vissa kommunövergripande projekt.
Kommunfullmäktiges flerårsstrategi styr kommunens verksamhet, dess bärande idéer
kommer att prägla kommunledningskontorets verksamhet under planperioden.
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UPPDRAG
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om flerårsstrategi 2018-2020 beslutat om
följande uppdrag för kommunstyrelsen. Kopplat till respektive uppdrag anges vilken
avdelning som åtar sig uppdraget. I en del fall ansvarar flera enheter för att uppfylla
uppdraget.
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt verka för att Alingsås får ett av landets bästa
företagsklimat genom att renodla näringslivsuppdraget inom ABC.
Ansvar: Tillväxtavdelningen.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att fler personer med lönestöd ska anställas i
den kommunala organisation samt följa upp utfallet årligen.
Ansvar: Personalavdelningen.
3. Kommunstyrelsen ges tillsammans med tekniska nämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt
barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg.
Ansvar: Tillväxtavdelningen.
4. Kommunsstyrelsen ges i uppdrag att stimulera förvaltningarna att erbjuda praktikplatser
och/eller anställning för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
Ansvar: Personalavdelningen.
5. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.
Ansvar: Samtliga.
6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att centralisera kommunens lokalkostnader i syfte att få ner
hyreskostnaderna för kommunen.
Ansvar: Tillväxtavdelningen & Ekonomiavdelningen.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ansvara för kommunens lokalplanering.
Ansvar: Tillväxtavdelningen.
8. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Ansvar: Ekonomiavdelningen.
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna
kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför kommande års
flerårsstrategiberedning.
Ansvar: Ekonomiavdelningen.
10. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete
med marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare
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plan- och exploateringsprocess.
Ansvar: Tillväxtavdelningen.
11. Kommunstyrelsen får i förnyat uppdrag att utarbeta exploateringsriktlinjer.
Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommundirekören & Ekonomiavdelningen.
12. Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka effektiviteten hos exploateringsverksamheten.
Ansvar: Tillväxtavdelningen.
13. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås.
Ansvar: Tillväxtavdelningen.
14. Kommunstyrelsen får i uppdrag ta fram en markstrategi i syfte att främja valfrihet i framtida
boende för den enskilde.
Ansvar: Tillväxtavdelningen.
15. Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun.
Ansvar: Tillväxtavdelningen och Ekonomiavdelningen.
16. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att bolagens ägadirektiv anpassas efter
kommunfullmäktiges viljeinriktning.
Ansvar: Ekonomiavdelningen.
17. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa nämndernas omställningsarbete i syfte att
bibehålla kvalitén på verksamheten men till lägre kostnad.
Ansvar: Kommundirektören.
18. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former
använda sig av medborgardialog.
Ansvar: Kommundirektören.
19. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att aktivt stärka möjligheten till extern medfinansiering från
EU och liknande organ.
Ansvar: Samtliga.
20. Kommunstyrelsen ska verkställa att Alingsås kommuns IT-drift ska läggas ut på
entreprenad.
Ansvar: Kommundirektören.
21. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram ett program för Alingsås digitala
färdriktning där utpekade mål effektueras genom en operativ handlingsplan och att en ny
digital enhet under kommunstyrelsen i syfte att säkerställa utvecklingsarbetet.
Ansvar: Tillväxtavdelningen.
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22. Samtliga nämnder får i uppdrag att kommunal administration fortsatt ska minska genom
smartare och effektivare arbetssätt där nya lösningar inom teknik ska prioriteras.
Ansvar: Tillväxtavdelningen
23. Kommunstyrelsen får i uppdrag att stärka kommuninvånarnas rätt till informationssäkerhet
och insyn genom att tillsätta ett dataskyddsombud i enlighet med EU:s nya
dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Samarbete med andra
kommuner ska upprättas kring GDPR.
Ansvar: Tillväxtavdelningen.
24. Samtliga nämnder får i uppdrag att aktivt arbeta fram nya arbetssätt, metoder och teknik där
medel från Innovationsfonden ska användas. Ansökningar hanteras av
kommunstyrelsen.
Ansvar: Samtliga.
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PRIORITERADE MÅL OCH INDIKATORER
Allmänt om kommunstyrelsens uppsiktplikt
”Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och
ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet,
(ledningsfunktion). Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund. Uppsikten handlar om att göra
påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är möjligt, se till att fullmäktige i
egenskap av högsta beslutande organ ingriper. Styrelsen får inte, i annan nämnds ställe,
besluta att en viss åtgärd ska vidtas” (KS reglemente, KF 2016-02-24, § 46)

Mål 1: I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE
Indikator 1: Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras.
Indikator 2: Andelen elever som känner trivsel och trygghet i skolan ska öka.
Indikator 3: Befolkningsmängden ska öka.
Nämndens åtaganden:
- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en trygg och säker kommun.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en hållbar samhällsplanering.
- Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot
medborgare och besökare.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler bostäder.
Förvaltningens åtaganden:
- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att
löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i
syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet
och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas
uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband
med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till
kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att inrätta en ny säkerhetsenhet och anställa
en säkerhetschef. Åtagandet innebär också att fortsatt stimulera folkhälsan i
socialt utsatta områden i samarbete med kommunens förvaltningar, Polisen samt
ideella föreningar.
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-

-

Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för en trygg och säker
skolväg och lägga fram den till kommunstyrelsen för beslut.
Kommunledningskontoret åtar sig att förbättra och utveckla de digitala
kommunikationskanalerna med medborgarna. Åtagandet innefattar även att
marknadsföra kommunen för besökare och intressenter.
Kommunledningskontoret åtar sig att verkställa tillväxtprogrammet samt
exploatera och sälja mark för verksamheter och bostäder av olika
upplåtelseformer.

Nyckeltal kopplade till åtaganden:
-

Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen, SCB:s
medborgarundersökning.
Informationsindex, kommunens webplats. (KKiK U 00415)*.
Delaktighetsindex, möjlighet till medborgardelaktighet. (KKiK U00416).
Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra
och leda.
Antal kvadratmeter exploaterad och såld bostadsmark.
Befolkningsmängd, SCB.

* KKIK (Kommunens kvalitet i korthet. SKL)

10

Sida 127 av 373

Mål 2: I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE
Indikator 1: Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras.
Indikator 2: Antalet nystartade/nyetablerade företag ska bli fler.
Indikator 3: Kommunens näringslivsranking ska förbättras.
Indikator 4: Självförsörjningsgraden ska öka.
Indikator 5: Nettoomsättningen för totala antalet företag i kommunen ska öka.
Nämndens åtaganden:
- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot
medborgare och besökare.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att fler personer med lönestöd ska
anställas i den kommunala organisationen.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att stimulera förvaltningarna att erbjuda
praktikplatser och/eller anställning för personer som befinner sig långt från
arbetsmarknaden.
- Kommunstyrelsen åtar sig att underlätta för uppkomsten av nya företag i
kommunen.
- Kommunstyrelsen åtar sig att skapa förutsättningar för ett gott näringslivsklimat.
- Kommunstyrelsen åtar sig att aktivt driva utvecklingsprocesser tillsammans med
näringslivet.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler riktade företagsbesök.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att utveckla besöksnäringen.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ”En dörr in” för företagare och näringsliv.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att möjliggöra attraktiv verksamhetsmark.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att fler verksamheter sker på
entreprenad.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för digitaliserade processer.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för tillväxtprogrammets genomförande.
Förvaltningen åtaganden:
- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att
löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i
syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
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-

-

-

-

-

Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet
och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas
uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband
med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till
kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret åtar sig förbättra och utveckla de digitala
kommunikationskanalerna gentemot medborgarna. Åtagandet innefattar även
att marknadsföra kommunen för besökare och intressenter.
Kommunledningskontoret åtar sig att verka för att tillsammans med
Arbetsmarknadsenheten (AME) och förvaltningarna utveckla en intern
organisation och rutiner för hantering av anställningsstöd och praktikplatser från
Arbetsförmedlingen. Åtagandet innefattar även att följa upp utfallet årligen.
Kommunledningskontoret åtar sig att rikta resurser och insatser för att företag
ska etablera sig i Alingsås.
Kommunledningskontoret åtar sig renodla det operativa näringslivsarbetet i syfte
att skapa förutsättningar för ett gott näringslivsklimat.
Kommunledningskontoret åtar sig att tillsammans med näringslivet främja den
digitala utvecklingen med fokus på besöksnäringen.
Kommunledningskontoret åtar sig att verkställa fler riktade företagsbesök.
Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för arbetet med ”En
dörr in” för företagare och näringsliv.
Kommunledningskontoret åtar sig att verkställa tillväxtprogrammet samt
exploatera och sälja attraktiv mark för verksamheter och bostäder av olika
upplåtelseformer.
Kommunledningskontoret åtar sig att identifiera verksamheter som kan vara
aktuella och lämpliga att på sikt lägga ut på entreprenad.
Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla digitaliseringsarbetet inom
kommunledningskontoret.

Nyckeltal kopplade till åtaganden:
- Informationsindex, kommunens webplats. (KKiK U 00415).
- Delaktighetsindex, möjlighet till medborgardelaktighet. (KKiK U00416).
- Antal anställningar med anställningsstöd i kommunen.
- Antal praktikplatser för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden i
kommunen.
- Antalet nystartade/nyetablerade företag.
- Insiktsmätning, index 1-100.
- Antal företagsbesök.
- Antal dialogmöten med företag.
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-
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Näringslivsranking, Svenskt näringsliv.
Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra
och leda.
Antal kvadratmeter exploaterad och såld verksamhetsmark.
Antal identifierade verksamheter som är aktuella och lämpliga att lägga ut på
entreprenad. (egen mätning)
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Mål 3: I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
Indikator 1: Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen ska förbättras.
Indikator 2: Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas eller
förbättras.
Indikator 3: Antalet nybyggda bostäder av olika upplåtelseform och storlek ska bli fler.
Nämndens åtaganden:
- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för medborgarnas nöjdhet med
bostadssituationen.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en hållbar samhällsplanering där
medborgaren är i fokus.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för tillväxtprogrammets genomförande.
Förvaltningens åtaganden:
- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att
löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i
syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet
och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas
uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband
med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till
kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en långsiktig plan för en hållbar
samhällsplanering där medborgaren är i fokus.
- Kommunledningskontoret åtar sig att verkställa tillväxtprogrammet samt
exploatera och sälja mark för verksamheter och bostäder av olika
upplåtelseformer.
Nyckeltal kopplade till åtaganden:
-
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Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra
och leda.
Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen i kommunen, SCB:s
Medborgarundersökning.
Antalet nybyggda bostäder.
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Mål 4: I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV
RESURSANVÄNDNING
Indikator 1: Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Indikator 2: Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive Tillväxtprogrammet
ska självfinansieras genom resultat och avskrivningar.
Indikator 3: Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Indikator 4: Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska minska.
Nämndens åtaganden:
- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en återhållsam nettokostnadsutveckling.
Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att fler verksamheter sker på
entreprenad.
- Kommunstyrelsen åtar sig att följa upp ägardirektiv vid tertialbokslut och tillse att
de anpassas efter fullmäktiges viljeriktning.
Förvaltningens åtaganden:
- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att
löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i
syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet
och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas
uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband
med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till
kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att identifiera effektiviseringar med syftet att
säkerställa en återhållsam nettokostnadsutveckling.
- Kommunledningskontoret åtar sig att identifiera verksamheter som kan vara
aktuella och lämpliga att på sikt lägga ut på entreprenad.
- Kommunledningskontoret åtar sig att vara behjälplig i juridiska sakfrågor, samt
när beslut fattats om att lägga ut verksamhet på entreprenad.
- Kommunledningskontoret åtar sig att följa upp och redovisa ägardirektiv vid
bokslut för den sammanställda budgeten/redovisningen samt tillse att de
anpassas efter fullmäktiges viljeriktning.
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Nyckeltal kopplade till åtaganden:
-
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Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra
och leda.
Kommunens nettokostnader ( %) i förhållande till skatter och generella
statsbidrag.
Antal identifierade verksamheter som är aktuella och lämpliga att lägga ut på
entreprenad. (egen mätning)
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MåI 5: ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET
Indikator 1: Medborgarnas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen ska
förbättras.
Indikator 2: Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index ska förbättras.
Indikator 3: Nöjd-medarbetar-index ska höjas.
Indikator 4: Sjukfrånvaron i kommunen ska minska.
Indikator 5: Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett
direkt svar på en enkel fråga ska öka.
Indikator 6: Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom
två arbetsdagar ska öka.
Nämndens åtaganden:
- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot
medborgare och besökare.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ett gott näringslivsklimat.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att Alingsås kommun utvecklas som en
attraktiv arbetsgivare.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att arbetsmiljöfrågor prioriteras och följs
upp.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ökat chefsstöd i arbetsmiljöfrågor.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för interna karriärsvägar kopplat till
individuell kompetensutveckling.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att tillsammans med fack och
huvudskyddsombud kartlägga förutsättningarna för att bli en attraktiv
arbetsgivare.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att en förmånsportal införs för
kommunens anställda.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för förvaltningsövergripande
effektiviseringar.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en minskad sjukfrånvaro.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att medborgare som får svar på enkla
frågor via telefon och mejl ska öka.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska stimuleras och
utvecklas.
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Förvaltningens åtaganden:
- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att
löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i
syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet
och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas
uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband
med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till
kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig förbättra och utveckla de digitala
kommunikationskanalerna med medborgarna. Åtagandet innefattar även att
marknadsföra kommunen för besökare och intressenter.
- Kommunledningskontoret åtar sig att bemöta parter som är i kontakt med
kommunen på ett trevligt, professionellt och välkomnande sätt.
- Kommunledningskontoret åtar sig att rikta resurser och insatser för att företag
ska etablera sig i Alingsås.
- Kommunledningskontoret åtar sig renodla det operativa näringslivsarbetet i syfte
att skapa förutsättningar för ett gott näringslivsklimat.
- Kommunledningskontoret åtar sig att tillsammans med näringslivet främja den
digitala utvecklingen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för arbetet med ”En
dörr in” för företagare och näringsliv.
- Kommunledningskontoret åtar sig att verka för att upplevelsen av Alingsås
kommun som en attraktiv arbetsgivare ska öka. Särskild vikt ska läggas vid
tydlighet avseende organisation, uppföljning, uppdrag, roller och ansvar.
- Kommunledningskontoret åtar sig att aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor och i
samband med tertialboksluten följa upp och utvärdera arbetet.
- Kommunledningskontoret åtar sig att införa ökat chefsstöd i arbetsmiljöfrågor
och stärka HR-stödet inom kommunledningskontorets verksamhet.
- Kommunledningskontoret åtar sig att prioritera interna karriärsvägar vid
tillsättningen av tjänster och avsätta resurser till individuell kompetensutveckling.
- Kommunledningskontoret åtar sig att tillsammans med fack och
huvudskyddsombud verkställa ett kartläggande av förutsättningarna för att bli en
attraktiv arbetsgivare.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram förslag till förmånsportal och
lägga fram för beslut i kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig implementera kommunledningskontorets nya
organisation med fokus på nöjda medarbetare.
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-

-

Kommunledningskontoret åtar sig att verka för ökad samverkan mellan Alingsås
kommun, vårdcentralerna i Alingsås och Försäkringskassan.
Kommunledningskontoret åtar sig att samordna och leda ESF-projektet
Hälsogreppet inom kommunen.
Kommunledningskontoret ska aktivt följa upp utfallet i medarbetarenkäten och
vidta nödvändiga åtgärder.
Kommunledningskontoret åtar sig att vidta åtgärder i syfte att minska
sjukfrånvaron.
Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla ett digitaliserat flöde för
anställningsprocess och förtroendevalda.
Kommunledningskontoret åtar sig att implementera ett reviderat ledarprogram.
Kommunledningskontoret åtar sig att framställa en handlingsplan och lägga fram
för beslut i kommunstyrelsen gällande ”Alingsås kommun - En
mönsterarbetsgivare”.
Kommunledningskontoret åtar sig att föreslå möjligheter till
förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Kommunledningskontoret åtar sig att samla kommunens stödfunktioner i
enlighet med handlingsplan Effekt.
Kommunledningskontoret åtar sig att aktivt tillskaffa sig relevant kunskap för att
på ett enkelt sätt kunna svara medborgarna på enklare frågor.
Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla samarbetet med de frivilliga
insatserna i kommunen.

Nyckeltal kopplade till åtaganden:
-
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Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra
och leda.
Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får
ett direkt svar på enkel fråga. (KKiK).
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar
inom två arbetsdagar? (KKiK).
Insiktsmätning, index 1-100.
Informationsindex, kommunens webplats. (KKiK U 00415).
Jag upplever att Alingsås kommun är en attraktiv arbetsgivare, Nöjd
medarbetarindex 1-5.
Beslut som fattas följs vanligtvis upp, Nöjd medarbetarindex 1-5.
Totalt NMI Kommunledningskontoret, Nöjd medarbetarindex 1-5.
Personalomsättning i %.
Total sjukfrånvaro i (%).
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Mål 6: I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE
Indikator 1: Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter ska bli fler.
Indikator 2: Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler.
Indikator 3: Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen ska öka.
Nämndens åtaganden:
- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler kommunala tjänster med
valmöjligheter.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att föreslå kommunfullmäktige nya
verksamhetsområden där lagen om valfrihetssystem kan införas.
- Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot
medborgarna.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för demokrati och inflytande för
medborgarna.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska stimuleras och
utvecklas.
Förvaltningens åtaganden:
- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att
löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i
syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet
och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas
uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband
med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till
kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en handlingsplan där
kommunala tjänsters valmöjligheter ska främjas.
- Kommunledningskontoret åtar sig att identifiera och föreslå nya
verksamhetsområden där lagen om valfrihetssystem kan införas.
- Kommunledningskontoret åtar sig att ta fram en markstrategi för beslut i
kommunstyrelsen i syfte att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde.
- Kommunledningskontoret åtar sig att upprätthålla en god kommunikation
gentemot medborgarna och bistå politiken i sammanhang där medborgardialog
förs.
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-

Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla samarbetet med de frivilliga
insatserna i kommunen.

Nyckeltal kopplade till åtaganden:
-
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Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra
och leda.
Informationsindex, kommunens webplats. (KKiK U 00415).
Antal föreslagna verksamheter där lagen om valfrihetssystem kan införas.
Antal forum för medborgardialog.
Delaktighetsindex, möjlighet till medborgardelaktighet. (KKiK U00416).
Nöjd inflytandeindex, SCB:s medborgarundersökning. (KKiK U00408).
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Mål 7: I ALINGSÅS UTVECKLAS VÅRDEN OCH OMSORGEN FÖR INDIVIDENS BEHOV
Indikator 1: Nöjd-kund-index inom hemtjänsten ska höjas.
Indikator 2: Nöjd-kund-index inom äldreboenden ska höjas.
Nämndens åtaganden:
- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att identifiera och föreslå
kommunfullmäktige nya verksamhetsområden där lagen om valfrihetssystem kan
införas.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för den digitala utvecklingen inom vård- och
äldreomsorgen.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska stimuleras och
utvecklas.
Förvaltningens åtaganden:
- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att
löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i
syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet
och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas
uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband
med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till
kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att identifiera och föreslå nya
verksamhetsområden där lagen om valfrihetssystem kan införas.
- Kommunledningskontoret åtar sig att ta fram en markstrategi för beslut i
kommunstyrelsen i syfte att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde.
- Kommunledningskontoret åtar sig att rikta resurser i digitaliseringsarbetet till
vård-och äldreomsorgens frågor.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla samarbetet med de frivilliga
insatserna i kommunen.
Nyckeltal kopplade till åtaganden:
-
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Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra
och leda.
Antal föreslagna verksamheter där lagom om valfrihetssystem kan införas.
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Mål 8: I ALINGSÅS GER UTBILDNING KUNSKAPER FÖR EN DYNAMISK FRAMTID
Indikator 1: Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras.
Indikator 2: Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka.
Indikator 3: Andelen elever i åk 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka.
Indikator 4: Andelen gymnasieelever med fullständiga avgångsbetyg ska öka.
Nämndens åtaganden:
- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för den digitala utvecklingen inom
utbildningssektorn.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska stimuleras och
utvecklas.
Förvaltningens åtaganden:
- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att
löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i
syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet
och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas
uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband
med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till
kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att rikta resurser i digitaliseringsarbetet till
utbildningssektorn.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla samarbetet med de frivilliga
insatserna i kommunen.
Nyckeltal kopplade till åtaganden:
-
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Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra
och leda.
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Mål 9: I ALINGSÅS HAR VI ETT RIKT OCH STIMULERANDE KULTUR-, DROTTS- OCH
FÖRENINGSLIV
Indikator 1: Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska
förbättras.
Indikator 2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska
förbättras.
Indikator 3: Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska förbättras.
Nämndens åtaganden:
- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att stöd till den ideella sektorn,
folkbildning, föreningsliv och integration prioriteras.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att frivilliginsatser ska stimuleras och
utvecklas.
Förvaltningens åtaganden:
- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att
löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i
syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet
och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas
uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband
med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till
kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta med hur arbetet med stöd till den
ideella sektorn, folkbildning, föreningsliv och integration kan prioriteras i den
kommunala verksamheten.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utveckla samarbetet med de frivilliga
insatserna i kommunen.
Nyckeltal kopplade till åtaganden:
-
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Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra
och leda.
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Mål 10: I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT
Indikator 1: Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras.
Indikator 2: Antalet meter gång- och cykelvägar ska öka.
Nämndens åtaganden:
- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en hållbar samhällsplanering.
- Kommunstyrelsen åtar sig att upprätthålla en god kommunikation gentemot
medborgare och besökare.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en förbättrad digital infrastruktur.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för gång- och cykelvägar ska prioriteras i
kommunens långsiktiga planering.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för attraktiv verksamhetsmark.
Förvaltningens åtaganden:
- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att
löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i
syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet
och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas
uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband
med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till
kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för en trygg och säker
skolväg och lägga fram den till kommunstyrelsen för beslut.
- Kommunledningskontoret åtar sig att ta fram en markstrategi för beslut i
kommunstyrelsen i syfte att främja valfrihet i framtida boende för den enskilde.
-

-
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Kommunledningskontoret åtar sig förbättra och utveckla de digitala
kommunikationskanalerna gentemot medborgarna. Åtagandet innefattar även
att marknadsföra kommunen för besökare och intressenter.
Kommunledningskontoret åtar sig att förbättra den digitala infrastrukturen och
verkställa den digitala handlingsplanen.
Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för gång- och
cykelvägar och hur dess framtida utveckling ska främjas i kommunens arbete.
Kommunledningskontoret åtar sig att verkställa tillväxtprogrammet samt
exploatera och sälja attraktiv mark för verksamheter och bostäder.
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Nyckeltal kopplade till åtaganden:
- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra
och leda.
- Informationsindex, kommunens webplats. (KKiK U 00415).
- Delaktighetsindex, möjlighet till medborgardelaktighet. (KKiK U00416).
- Antal e-tjänster i kommunal verksamhet. (egen mätning).
- Antal meter gång- och cykelväg.
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Mål 11: I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR
UTVECKLING
Indikator 1: Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka.
Indikator 2: Antalet resor med kollektivtrafiken ska öka.
Indikator 3: Antalet meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka.
Nämndens åtaganden:
- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för materialåtervinning av hushållsavfall.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler resor med kollektivtrafiken.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för fler meter gångfartsgator i Alingsås
centrum.
- Kommunstyrelsen åtar sig att förstärka miljöarbetet genom koppling till de
nationella miljömålen.
Förvaltningens åtaganden:
- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att
löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i
syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet
och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas
uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband
med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till
kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att materialåtervinna hushållsavfall inom
kontorets verksamhet.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en strategisk trafikplan med
fokus på kollektivtrafiken.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en plan för gånggator och hur
dess framtida utveckling ska främjas i kommunens arbete.
- Kommunledningskontoret åtar sig att verka för att förstärka miljöarbetet genom
koppling till de nationella miljömålen och att arbetet implementeras i den egna
organisationen.
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Nyckeltal kopplade till åtaganden:
- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra
och leda.
- Antal resor med kollektivtrafiken.
- Antal meter gånggator.
- Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling,
andel (%).

28

Sida 145 av 373

Mål 12: I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV
OMSTÄLLNING
Indikator 1: Total energianvändning per invånare ska minska.
Indikator 2: Andelen kommunala laddstolpar för elfordon ska öka.
Indikator 3: Andelen förnybar energiproduktion i kommunalregi ska öka.
Indikator 4: Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka.
Indikator 5: Andelen miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka.
Nämndens åtaganden:
- Kommunstyrelsen åtar sig att vara vägledande och styrande i kommunens
samlade uppföljningsprocesser.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för energianvändningen per invånare ska
minska.
- Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ett hållbart miljöarbete.

Förvaltningens åtaganden:
- Kommunledningskontoret åtar sig att agera vägledande och styrande genom att
löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande konstellationer i
syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet
och andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas
uppföljningsprocesser. Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband
med kommunens uppföljningar och tertialbokslut rapportera till
kommunstyrelsen.
- Kommunledningskontoret åtar sig att kommunicera hur kommunens invånare
kan minska sin energianvändning.
- Kommunledningskontoret åtar sig att arbeta fram en långsiktig strategi för
kommunens miljöarbete och lägga fram för beslut i kommunstyrelsen.
Nyckeltal kopplade till åtaganden:
- Antal genomförda förvaltningsöverskridande tjänstemanamöten i syfte att styra
och leda.
- Antal tillfällen för energirådgivning.
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NYCKELTAL

Kommunstyrelsens nyckeltal

Åtagande

Nuvärde
2017

Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i
kommunen, SCB:s medborgarundersökning
(index 1-100)
Informationsindex, webbinformation till
medborgarna (KKiK U00415), index 1-100

Mål 1

Mål 1,2, 5,
6, 10

79

Delaktighetsindex (%), möjlighet till
medborgardelaktighet (KKiK U00416)

Mål 1, 2, 6,
10

63

Befolkningsmängd, SCB

Mål 1

Antal genomförda förvaltningsöverskridande
träffar (EKG, KONCERN, KLG, KVAL, REKO, IT)
Antalet nystartade/nyetablerade företag

Samtliga
mål
Mål 2

Antal kvadratmeter exploaterad och såld
bostadsmark
Antalet kvadratmeter exploaterad och såld
verksamhetsmark
Antal anställningar med anställningsstöd i
kommunen
Antal praktikplatser för personer som befinner
sig långt från arbetsmarknaden i kommunen
Insiktsmätning företagsklimat (KKiK U07451),
index 1-100
Antal besök hos företag

Mål 1

-

Mål 2

-

Mål 2

19

Antal dialogmöten med företag

Mål 2

-

Näringslivsranking, Svenskt näringsliv

Mål 2

200

Medborgarnas nöjdhet med bostadssituationen
i kommunen, SCB:s Medborgarundersökning,
index 1-100
Antal identifierade verksamheter som är
aktuella och lämpliga att lägga ut på
entreprenad
Antalet nybyggda bostäder

Mål 3

58

40 045
(2016)
238

Mål 2
52
Mål 2
Mål 2, 5

3
60 (2016)

50
Mål 2, 4
2
Mål 3
112

Kommunens nettokostnader (%) i förhållande
till skatter och generella statsbidrag.
Andel (%) som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på enkel fråga.
(KKiK U00413)
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Mål 4
?
Mål 5
57
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Målvärde 2018

Andel (%) som får svar på e-post inom två dagar
(KKiK U00412)

Mål 5

Jag upplever att Alingsås kommun är en
attraktiv arbetsgivare, Nöjd medarbetarindex
1-5
Beslut som fattas följs vanligtvis upp, Nöjd
medarbetarindex 1-5

Mål 5

Mål 5

3

Totalt NMI Kommunledningskontoret, Nöjd
medarbetarindex 1-5
Total sjukfrånvaro i (%)

Mål 5

3,5

Mål 5

5,0

Personalomsättning i (%)

Mål 5

21,5

Antal föreslagna verksamheter där lagen om
valfrihetssystem kan införas
Nöjd inflytandeindex, SCB:s
medborgarundersökning (KKiK U00408), index
1-100
Antal forum för medborgardialog

Mål 6, 7

Antal e-tjänster i kommunal verksamhet (egen
mätning)
Antal meter gång- och cykelväg (km)

Mål 10

74
2,8

Mål 6
41
Mål 6

-

97
Mål 10

Antal resor med kollektivtrafiken

Mål 11

101,4
-

Antal meter gånggator

Mål 11

-

Hushållsavfall som samlats in för
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling,
andel (%)
Antal tillfällen för energirådgivning (egen
mätning)

Mål 11

53 %
*2016

Mål 12
103

* I.U (Inget utfall)
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS PERSONAL
PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Kommunledningskontoret ser över sin interna organisation i syfte att förstärka kontoret
under 2018. Bakgrunden till förstärkningen är resultatet från medarbetarenkäten, där mer
närvarande ledarskap efterfrågades.
Kommunledningskontoret kommer under året utarbeta en långsiktig personalplan för
kontorets kompetensförsörjning. Liknande arbete kommer även startas upp ur ett
kommunövergripande perspektiv.
Kommunledningskontoret arbete inom personalområdet kommer vidare att präglas av
genomförandet av handlingsplan Effekt. Fokus kommer vara på införandet av samlade
stödfunktioner och stöd av omställningsarbete i förvaltningarna. Inför 2019 ska samtliga
organisatoriska förändringar gällande gemensamma stödfunktioner vara verkställda (HR,
controller, nämndsekreterare, kommunikatörer).
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS ORGANISATION

Kommundirektör:
Under kommundirektören återfinns en linjär avdelningsorganisation bestående av tre
avdelningar samt ett antal enheter. Även kommunens ledande tjänstemän i form av
förvaltningschefer samlas under kommundirektören.
(Kommundirektören är underställd kommunstyrelsen).
Förvaltningens avdelningar:
Tillväxtavdelning
Ekonomiavdelning
Personalavdelning
(Avdelningscheferna är underställda kommundirektören).
Förvaltningens enheter:
Under respektive avdelning finns organisatoriskt kommunledningskontorets enheter.
(Enhetscheferna är underställa avdelningscheferna).
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TILLVÄXTAVDELNINGEN
Tillväxtavdelningen kommer fortsatt ansvara för att planera och driva tillväxtfrågor i enighet
med kommunens Tillväxtprogram. Arbetet innebär att strategiskt ansvara för och i nära
samarbete med kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen verkställa.
Under 2018 har fullmäktige givit kommunstyrelsen ett antal uppdrag att verkställa.
Tillväxtavdelningen kommer bland annat att under 2018 samarbeta med ett antal
förvaltningar och ta fram en plan för en trygg- och säker skolväg. Avdelningen ska bidra till
arbetet med att centralisera kommunens lokalkostnader, genomföra en snabbare plan- och
exploateringsprocess samt öka effektiviteten hos exploateringsverksamheten.
Tillväxtavdelningen ska vidare arbeta fram en övergripande strategisk trafikplan för Alingsås
kommun och ta fram en markstrategi i syfte att främja valfrihet för den enskilde samt
revidera kommunens riktlinjer för markanvisning.
Kopplat till fullmäktiges mål ska avdelningen exploatera och sälja mark för byggnationen av
fler bostäder med olika upplåtelseformer och säkerställa attraktiv verksamhetsmark.
Avdelning ska även arbeta fram en långsiktig plan för en hållbar samhällsplanering där
medborgaren är i fokus. Avdelningen kommer även arbeta med frågor med bäring på miljön.
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EKONOMIAVDELNINGEN
Ekonomiavdelningen arbetar kommunövergripande med ekonomi- och verksamhetsfrågor.
Särskilt fokus har avdelningen på att vara vägledande och styrande i kommunens samlade
uppföljningsprocesser samt i framtagande av budget och bokslut. Avdelningen ansvarar
också för den kommunala redovisningen med fokus på god ekonomisk hushållning.
Ekonomiavdelningen arbetar vidare med de kommunala bolagen och dess finansiering
genom kommunens internbank.
Under 2018 kommer avdelningen rikta särskilt fokus kopplat till kommunfullmäktiges
uppdrag och arbeta för att reducera kommunstyrelsens centrala administration och finna
kommunövergripande effektiviseringar. Ett uppdrag är också att tillse att bolagens
ägardirektiv anpassas efter fullmäktiges viljeinriktning. Det finns i och med tidigare
beviljande av medel ur innovationsfonden möjlighet att bedriva utveckling av kommunens
uppföljnings- och verksamhetssystem under 2018.
Ekonomiavdelningen åtar sig att löpande sammankalla och leda olika
förvaltningsöverskridande konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande
uppföljning. Avdelningen åtar sig också att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och
andra områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser.
Åtagandet inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och
tertialbokslut rapportera till kommunstyrelsen.
Under 2018 kommer avdelningen arbeta med att samla kommunens controllerfunktion i en
kommunövergripande funktion med införande årsskiftet 2018/2019.
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PERSONALAVDELNINGEN
Personalavdelningen har ett särskilt ansvar för kommunens löpande personaladministration
och förvaltning av personalsystem. Avdelningen ansvarar bland annat för anställnings- och
lönerelaterade frågor till verksamheter och myndigheter samt hanteringen av kommunens
personalarkiv. Andra arbetsuppgifter är säkerställande av lön, arvode och pensioner till
kommunens medarbetare, politiker och uppdragstagare. Även kommunens strategiska HRarbete bedrivs idag från personalavdelningen.
Avdelningen rekryterar och bemannar vidare timavlönade medarbetare för kommunens
förvaltningar samt arbetar med semesterrekrytering och att marknadsföra Alingsås kommun
som arbetsgivare.
Personalavdelningen kommer att arbeta med uppdraget att fler personer med lönestöd ska
anställas i den kommunala organisationen. Även uppdraget att stimulera förvaltningarna att
erbjuda praktikplatser och/eller anställning för personer som befinner sig långt ifrån
arbetsmarknaden. Avdelningen kommer även bidra till det kommunövergripande
digitaliseringsarbetet och effektivisera kommunens personalsystem.
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ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR INOM PLANPERIODEN
HR-funktionen blir gemensam innevarande år vilket innebär att kommunens HR-konsulter samordnas
från kommunledningskontortet och förvaltningarna blir av med motsvande arbetsuppgifter. Antalet
medarbetare på kommunledningskontoret ökar.
Controllerfunktionen blir kommunövergripande. Under 2018 kommer arbetet pågå med att
implementera en gemensam controllerfunktion med ansvar för budget, bokslut
flerårsstrategiprocess inom förvaltningarna. Detta innebär att kommunledningskontoret kommer att
öka i antalet medarbetare och motsvarande arbetsuppgifter försvinna på förvaltningarna.
Nämndsekreterare blir kommunövergripande. Under 2018 kommer arbetet pågå med att
implementera en gemensam nämndsekreterarfunktion. Detta innebär att kommunledningskontoret
kommer att öka i antalet medarbetare och motsvarande arbetsuppgifter försvinna på
förvaltningarna.
Kommunikationstjänster blir kommunövergripande. Under 2018 kommer arbetet pågå med att
implementera en gemensam kommunikationsfunktion. Detta innebär att kommunledningskontoret
kommer att öka i antalet medarbetare och motsvarande arbetsuppgifter försvinna på
förvaltningarna.
Gemensam finanshantering är inrättat från den 1 januari 2018. Arbetet kommer att intensifieras
under 2018 genom att se över att inrätta av en ny finansenhet på kommunledningskontoret
kommande år.
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PROGNOS FÖR FRAMTIDEN
PERSONALOMSÄTTNING
Historiskt är personalomsättningen inom kommunledningskontoret högre än kommunen i
stort. En av anledningarna tros vara att ett flertal av medarbetarna innehar
specialistkompetens som är attraktiv på arbetsmarknaden.
Prognosen är att personalomsättningen fortsatt kommer befinna sig på en relativt hög nivå
under 2018. För att attrahera ny personal och sänka personalomsättningen ställs höga krav
på att kommunledningskontorets chefer verkar för ett aktivt, tydligt och närvarande
ledarskap.
Sammanfattningsvis så bedöms kontoret ha rimliga förutsättningar att återbesätta tjänster
med den kompetens som efterfrågas, även om nyrekryteringar förväntas ske med högre
löner.
FRAMTIDA ÅTGÄRDER
Kommunledningskontoret kommer under 2018 att jobba vidare med åtgärder som främjar
kommunens långsiktiga kompetensförsörjning.
Viktiga delar i det kommunövergripande arbetet är:
-

Förtydligande av uppdrag genom chefs- och medarbetaröverenskommelser
Ökat antalet heltider
Minskad sjukfrånvaro
Ökad och samordnad marknadsföring av kommunen som arbetsgivare
Fortsatt fokus på chefers arbetsmiljö och införande av ett reviderat ledarprogram
där hela organisationen verkar för ett tydligt, aktivt och närvarande ledarskap

Internt så inriktas kontorets arbete mot:
-
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Tydlighet avseende organisation, roller och uppdrag bl.a. genom införandet av
chefs- och medarbetaröverenskommelser
Förbättrade rutiner avseende genomförande av APT i syfte att främja den interna
kommunikationen, delaktighet och dialog inom kontoret.
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LÖNER
Konkurrensen på arbetsmarknaden kommer innebära ett fortsatt tryck på högre lönenivåer
för nyanställda.
ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljömålet är utformat som ett åtagande under det prioriterade målet ” I Alingsås
bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet” och lyder:
Kommunledningskontoret åtar sig att upplevelsen av Alingsås kommun som en attraktiv
arbetsgivare ska öka. Särskild vikt ska läggas vid tydlighet avseende organisation,
uppföljning, uppdrag, roller och ansvar.
Arbetsmiljömålet tillika kommunstyrelsens åtagande kommer att följas upp i kommunens
tertialuppföljning.
SJUKFRÅNVARO
Åtagandet kopplat till indikatorn ”Sjukfrånvaron i kommunen ska minska” återfinns under
det prioriterade målet ”I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och
tillgänglighet”.
Åtagandet kommer att följas upp under avsnittet i kommunens tertialuppföljning.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS EKONOMI
BUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Finansnetto
Kommunbidrag
Årets resultat

Budget 2017

Budget 2018

Plan 2019

Plan 2020

65 064

66 923

70 269

74 419

-70 178
-4 871
-40 704
-23 999

-78 816
-4 658
-48 535
-21 205

-79 564
-4 775
-46 471
-21 349

-81 003
-4 894
-45 612
-20 783

-139 752

-153 215

-152 159

-152 293

0

0

0

0

-74 688

-86 292

-81 890

-77 874

0
74 688
0

160
86 132
0

160
81 730
0

160
77 714
0

Kommunstyrelsens beslutade kommunbidrag 2018 är 86,1 mnkr.
Kommunledningskontoret har brutit ner tilldelad ram och upprättat en internbudget.
Budgeten 2018 är anpassad för att kunna leverera de av fullmäktige beslutade uppdragen,
målen, indikatorerna samt fokusområdena. Budgeten är också fördelad för att verkställa
kommunstyrelsens flerårsstrategi samt styrelsens och därigenom förvaltningens åtaganden.
Kommunledningskontorets budget tillförs tillfälliga medel under 2018. Medlen kommer inte
täcka löpande drift utan har avsatts för bland annat projekten Gothia Cup samt kommunens
400-årsfirande. Kommunledningskontorets uppräkning på grundkommunbidraget var lägre
än den ökade kostnaden för uppräkning av löner och priser. Detta har inneburit en besparing
inom kontoret för att hantera en verksamhet i balans. Besparingarna har inte påverkat
kommunledningskontorets personalsammansättning. Kommunstyrelsen har också tillförts
permanenta medel avseende förvaltningschefer som från 2018 budgeteras under
kommunstyrelsen samt en första del av kommunens controllerenhet.
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Tabellen ovan redovisar en treårig budgetplan där kommunstyrelsens kommunbidrag
minskar från 86, 1 mnkr till 77,7 mnkr. Det beror dels på att tillfälliga medel försvinner, men
även på fortsatt lägre uppräkning samt en permanent ramminskning 2019 om 3 mnkr
avseende tidigare beviljade medel ur innovationsfonden.
Kommunledningskontoret kommer i samband med tertialboksluten och
månadsuppföljningarna analysera effekterna av kommunstyrelsens budget 2018 samt
återrapportera effektiviseringsarbetet inför kommande års budgetprocesser.
Bedömningen är att kommunstyrelsens budgetram och kommunledningskontorets
detaljbudget under 2018 ger en trygghet i organisationen och rustar kontoret för att
leverera bra resultat i verksamheten kopplat till politiska mål, uppdrag och fokusområden.
Samtidigt görs bedömningen att kommunledningskontoret behöver påbörja
omställningsarbetet inför 2019, ett budgetår som utifrån ett ekonomiskt perspektiv kan
innebära utmaningar.
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INVESTERINGSBUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Investeringar exkl. fastigheter

2018

2019

2020

2021

2022

30 070

43 630

140 000

125 000

125 000

Reserv expansionsinvesteringar

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Digitalisering

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Fotbollsplaner Mjörnvallen

8 000

Nordöstra Stadsskogen

8 470

3 630

0

0

0

Trollskogen

2 500

0

0

0

0

Kristallen

1 100

0

0

0

0

Norra Länken

0

0

40 000

70 000

110 000

Krangatans förlängning/Åkes väg

0

25 000

25 000

0

0

Södra Länken

0

0

0

0

0

Södra Stadsskogsgatan

0

0

50 000

0

0

Mjörnstranden

0

0

0

40 000

0

Norra Bolltorp

0

0

10 000

0

Imageinvesteringar

0

0

0

0

0

Imageinvesteringar

0

0

0

0

0

Reinvesteringar

3 700

5 500

7 200

4 700

4 700

300

300

300

300

300

0

2 500

2 500

0

0

Expansionsinvesteringar

Inventarier
Kabom, kontorslokaler inkl
fullmäktigesal
Toalett Sollebrunn

1 000

0

0

0

0

Tjänstekatalogen

2 400

2 700

4 400

4 400

4 400

Anpassningsinvesteringar

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

IT-infrastruktur

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

37 070

52 430

Totalt
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150 500 133 000 133 000

INVESTERINGSBUDEGT 2018: 37,1 mnkr
INVESTERINGSBUDGETENS ORGANISATORISKA DELAR
- Kommunstyrelsen budget består av expansionsinvesteringar om 30,1 mnkr
- Kommunstyrelsen budget består av reinvestering om 3,7 mnkr
- Kommunstyrelsen budget består av anpassningsinvestering om 3,3 mnkr
EXPANSIONSINVESTERINGAR
-

Kommunstyrelsen har avsatt 5 mnkr avseende investeringsreserv för
expansionsinvesteringar.
Kommunstyrelsen har avsatt 5 mnkr avseende digitaliseringsinvestering.
Kommunstyrelsen har avsatt 8 mnkr avseende två fotbollsplaner på Mjörnvallen.
Kommunstyrelsen har avsatt sammantaget 12,1 mnkr avseende Nordöstra
Stadsskogen, Trollskogen och Kristallen.

REINVESTERINGAR
-

Kommunstyrelsen har avsatt 0,3 mnkr avseende inventarier till
kommunledningskontoret.
Kommunstyrelsen har avsatt 1 mnkr avseende offentlig toalett i Sollebrunn.
Kommunstyrelsen har avsatt 2,4 mnkr avseende investeringar i tjänstekatalogen.

ANPASSNINGSINVESTERINGAR
-
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Kommunstyrelsen har avsatt 3,3 mnkr avseende IT-infrastruktur. Dessa
investeringar avser bland annat kommunövergripande IT-säkerhet, servrar och
datakommunikation.
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INVESTERINGAR I PLANPERIDEN
I planperioden budgeteras bland annat investeringar till följd av Tillväxtprogrammet. Dessa
beskrivs mer i detalj i antaget Tillväxtprogram med tillhörande finansieringsplan. Utöver
detta budgeteras investering avseende inventarier i form av kontorsmöbler och ny
fullmäktigesal i Kabomhuset.
Ofördelade medel kan i kommande Flerårsstrategier ianspråktas av kommunstyrelsen,
alternativt fördelas ut till kommunens övriga nämnder.
I planperioden finns även budgeterat medel för digitalisering, expansionsreserv samt re- och
anpassningsinvesteringar i form av inventarier, IT-infrastruktur och Tjänstekatalogen.

44

Sida 161 av 373

BUDGET EXPLOATERING

Verksamhetens intäkter

Bokslut
Budget
Budget
Budget
Budget
2017
2017
2018
2019
2020
1217
3 010
4 200
4 200
4 200

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader
Utdebitering
personalkostnader

-3258
-45
-1330
-1048
1055

-4 621
0
-218
-1 871
3 700

-4 738
0
-1 260
-1 252
2 050

-4 880
0
-460
-1 317
2 257

-5 027
0
-465
-1 263
2 350

Verksamhetens kostnader

-4 626

-3 010

-5 200

-4 400

-4 405

Verksamhetens
nettokostnader

-3 409

0

-1 000

-200

-205

Kommunbidrag

0

0

1 000

200

205

-3 409

0

0

0

0

Årets resultat

Exploateringsverksamheten är organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen.
Exploatering erhåller dock inget kommunbidrag och särredovisas därför från övrig
verksamhet inom kommunstyrelsen. Verksamhetens intäkter är delvis budgeterade med en
intäkt från kommunens netto av tomtförsäljningen.
Drift- och investeringsbudget framgår ovan.
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INVESTERINGSBUDGET FASTIGHETER OCH MARKINKÖP

Investeringar Fastigheter

2018

2019

2020

2021

2022

Expansionsinvesteringar

0

0

0

0

0

Imageinvesteringar

0

0

0

0

0

5 000

1 000

5 000

5 000

5 000

Reinvesteringar
Fastighetsinvesteringar

700

1 000

5 000

5 000

5 000

Turbinhuset

1 000

0

0

0

0

Nolhaga slott

3 300

0

0

0

0

Folkets Park

4 000
0

0

0

0

0

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Anpassningsinvesteringar
Totalt

2018
Nolhaga slott 3 300 tkr: Slutetappen på en grundläggande renovering av slottets ytskikt och
utsmyckning. Beräknas slutföras under mars månad. En bidragsansökan för delar av arbetet
har inlämnats till Länsstyrelsen.
Turbinhuset 1 000 tkr: Invändig verksamhetsanpassning till personalutrymmen för KuF:s
djurparkspersonal. KuF lämnar därefter Fiskevillan som blir disponibel för annan verksamhet.
Personalutrymmet blir efter ombyggnad även användbart för personal/besökare med
funktionsnedsättning.
Övriga fastighetsinvesteringar 700 tkr:
Inventarier Nolhaga slott
Omläggning av tak privatbostad Hålabäckstigen
Projektstart: Ny isolering/ventilation Gluggen, Folkets Park
Projektstart: Ombyggnad café och toaletter, Folketspark
2019
Folkets Park 4 000 tkr:
Isolering/ventilation Gluggen, Folkets Park. Projektet slutförs.
Ombyggnad café och toaletter, Folketspark. Projektet slutförs.
Investeringsbehovet på övriga fastigheter utreds under våren 2018
2020
Planering pågår inför 2020.
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ORGANISATIONSÖVERSYN
Beslutad flerårsstrategi 2018-2020 för Alingsås kommun innebar en tydlig politisk
viljeinriktning att reducera kommunens centrala administration. Detta specificerades genom
följande uppdrag:
”samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och skapa
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar”.
Kommunstyrelsen påbörjade arbetet med att finna förvaltningsövergripande
effektiviseringar i och med beviljandet av kommunledningskontorets ansökan om medel ur
innovationsfonden. Sammantaget erhölls tre miljoner kronor, och redan 2019 sker
motsvarande besparing permanent. Under 2018 kommer detta arbete att fortsatt
implementeras.
Kommunstyrelsens verksamhet kommer under planperioden också präglas av de
gemensamma stödfunktioner som kommer att verkställas. Detta innebär att såväl fysiskt
som organisatoriskt så sker arbetet via kommunledningskontoret.
Kommunledningskontorets bemanning kommer att öka. Under 2018 planeras flytt av HRkonsulter och inför årskiftetet 2018/2019 planeras controllers, kommunikatörer och
nämndsekreterare att gemensamt arbeta på kommunledningskontoret.
Kommunstyrelsen har fått uppdraget ”Kommunstyrelsen ska verkställa att Alingsås IT-drift
läggs ut på entreprenad”, vilket under året kommer ske och innebära en organisatorisk
förändring. Uppdraget kommer även innebära att telefoni och växelns framtida
organisationsform ses över.
Uppdrag om att ”ansvara för kommunens lokalplanering” kommer verkställas under året och
innebära nya arbetsmetoder för kontorets verksamhet.
Kontorets löneadministration har utmanats av extern aktör och frågan kommer utredas
närmare under året.
Kommunstyrelsen ser även att kommunledningskontoret gör en översyn av
bemanningenhetens organisatoriska tillhörighet i kommunen och återkommer med förslag i
kommande flerårsstrategi.
Ökat fokus på näringslivsverksamheten. Kommunledningskontoret har i och med
verkställandet av flerårsstrategin riktat fokus på det strategiska näringslivsarbetet. Alingsås
Business Center (ABC) kommer fortsatt vara det strategiskt operativa organet i
näringslivfrågor. Samspelet ska öka mellan näringslivsarbetet och det strategiska
tillväxtarbetet.
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IT-DRIFT PÅ ENTREPRENAD
Uppdraget att lägga ut IT-driften på entreprenad kommer att behöva genomföras i flera
etapper för att säkerställa kommunens framtida IT-infrastruktur. Genom att identifiera ITdriftens olika verksamhetsgrenar och säkerställa respektive del kommer uppdraget
genomföras så effektivt som möjligt, med minsta möjliga påverkan på kommunens övriga
verksamhet. Uppdraget kommer att genomföras inom ramen för kommunledningskontorets
verkställighet och ska ske 2018.
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NY VERKSAMHET OCH UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA
PROJEKT
NY VERKSAMHET
Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2018-2020 med uppdrag och åtagaden innebär att nya
verksamheter kommer att hanteras via kommunledningskontoret.
Servicekontoret i Sollebrunn permanentas från och med 2018.
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer innebära nya arbetsmetoder för
kommunens anställda och kommunens hantering av elektronisk information.
Kommunledningskontoret kommer sätta fokus på den nya förordningen och arbetet med att
se över kommunens IT-säkerhet är redan påbörjat och kommer implementeras under 2018.
UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA PROJEKT
Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att löpande granska samt utvärdera
befintliga projekt och verksamheter. Syftet med uppsiktsplikten är att åstadkomma en
effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Särskilt fokus kommer ligga på att utvärdera och
granska projekt med bäring på administration. Utvärderingen kopplas till uppdraget att
minska den centrala administrationen och att finna förvaltningsövergripande
effektiviseringar.
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Bilaga 1 Internkontrollplan

Identifierad risk

Område

Process

Riskvärde

Vad ska kontrolleras?

ekonomi
verksamhet
medborgare
medarbetare

50

Metod

Ansvarig

Uppföljning

Hur ska kontrollen
genomföras?

Vem genomför
kontrollen

När följs
kontrollen upp?

Vi följer inte ramavtal

Ekonomi

Upphandling

9

Att beställare följer gällande
ramavtal

Stickprov

Kommundirektör

Tre gånger per år

Vi kan inte säkerställa
att villkoren i
upphandlade avtal
följs
Löneglidning

Ekonomi

Upphandling

9

Att fakturauppgifterna
stämmer överens med avtalet

Stickprov

Kommundirektör

Tre gånger per år

Ekonomi

9

Hur stor löneglidningen är och
vilka effekter det får.

Tre gånger per år

Ekonomi/verksa
mhet

6

Om bolagen följer
ägardirektiven och övriga
styrdokument.

Ekonomichef

Bokslut och
presidieträffar

Kontroll av moms
Kontroll av
representation
Kontroll av
leverantörsfaktura

Ekonomi
Ekonomi

Kontroll
Kontroll

9
9

Om rätt moms har bokförts.
Om underlagen är korrekta och
om styrdokument följs.

Avstämning av
lönekostnader i
lönesystemet.
Vid bokslut för
den
sammanställda
budgeten/redovis
ningen samt vid
presidieträffarna
följa upp
ägardirektiven
Stickprov
Stickprov

Personalchef

Uppföljning av
bolagens ägardirektiv

Personal och
kompetensförsör
jning
Uppföljning och
kontroll

Ekonomichef
Ekonomichef

Tre gånger per år
Tre gånger per år

Ekonomi

Kontroll

9

Stickprov

Ekonomichef

Tre gånger per år

Medarbetarbekräftels
e upphandling

Ekonomi/verksa
mhet

Upphandling

6

Kontroll av grunddata, att
exempelvis betalningsgiro är
korrekt.
Samtliga medarbetare som
upphandlar eller avropar
Sida
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intygar att de
är införstådda

Årlig underskrift
från medarbetare.

Kommundirektör

Tre gånger per år

Leasingavtal

51

Ekonomi

Kontroll

6

med vilka regler som gäller.
Kontrollera omfattning av
leasingavtal samt att
leasingavtal är korrekt
redovisade och attesterade.
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Årlig kontroll.

Kommundirektör

Tre gånger per år

Vi följer inte ramavtal
Vi kan inte säkerställa att villkoren i upphandlade
avtal följs
Löneglidning
Uppföljning av bolagens ägardirektiv
Kontroll av moms
Kontroll av representation
Kontroll av leverantörsfaktura
Medarbetarbekräftelse
Leasingavtal

Risk och
väsentlighet

Risk/
väsentlighet

Risk/
sannolikhet

Risk – beskrivning

Hantering
(åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)

3
3

3
3

9
9

Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt

3
2
3
3
3
2
2

3
3
3
3
3
3
3

9
6
9
9
9
6
6

Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt
Internkontrollpunkt

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

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

Förklaring Hantering:
Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.
Riskvärde 1-4
Åtgärder bedöms ej nödvändiga.
Riskvärde 6-12
Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer.
Formuleras som åtagande i nämndens flerårsstrategi.
Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.
Riskvärde 16
Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

§ 90 2019.176 KS

Månadsuppföljning 2019 kommunstyrelsen, mars
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Denna uppföljning behandlar perioden januari-mars 2019.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 april 2019 lämnat följande 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.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2019, § 76.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

Beslut
KS § 90, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens månadsuppföljning till och med mars och prognos i nivå med budget
godkänns.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

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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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

§ 121 2019.176 KS

Månadsuppföljning 2019 kommunstyrelsen, maj
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-maj 2019.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juni 2019 lämnat följande yttrande:
Prognosen per helår är en nollprognos i nivå med budget, vilket skiljer sig från prognosen
som lämnades i vårbokslut (+ 1,4 mnkr). Åtgärder skedde i samband med vårbokslutet för att
skapa utrymme att politiskt prioritera medel, vilket genererade en positiv prognos. Dessa
medel ser nu ut att behöva nyttjas för att täcka paviljongskostnader för ombyggnationen av
Noltorpsskolan. Detta i kombination med att IT-verksamhetens underskott minskar innebär
att prognosen justerats. Resultatet för perioden uppgår till + 6,4 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, vilket genererar ett överskott
inom kontorets personalkostnader.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på
ca - 4 mnkr. Det pågår ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader och
åtgärdspaket för att bromsa utvecklingen verkställs i detta nu.
Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas
även om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är positiv om + 1,7
mnkr. Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på
grund av att ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är
planerat. Tillväxtprogrammet upptar mer tid än beräknat och kommer att finansieras via
reavinster från tomtförsäljningar som också är den främsta förklaringen till den positiva
prognosen.
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
och täcka upp för ej budgeterade poster i övrigt.
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-06-17

KS § 121, forts
Arbetsutskottet har den 5 juni 2019, § 105 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens uppföljning per maj och nollprognos per helår godkänns.
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Utdragsbestyrkande

Ekonomisk månadsuppföljning kommunstyrelsen – Bilaga
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader
Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Budget 2019

Utfall maj

Prognos helår

Avvikelse helår

60 601

25 630

58 592

-2 008

-84 277
-4 259
-51 056
-16 800

-31 541
-1 876
-17 793
-7 902

-77 270
-4 361
-53 172
-19 578

7 007
-102
-2 116
-2 778

-156 392

-59 111

-154 380

2 012

95 631
160

39 846
79

95 631
157

0
-3

0

6 444

0

0

* Då ärendet behandlas innan resultatet för maj är definitivt kan mindre justeringar ske, detta påverkar dock inte prognosen.

Övergripande analys
Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets fem första månader upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 6,4 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 ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på ca - 4
mnkr. Det pågår ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader och åtgärdspaket för att
bromsa utvecklingen verkställs i detta nu.
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, alltså ett resultat i nivå med budget.
Förklaringen till en prognos i balans, 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 positiv om + 1,7 mnkr.
Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på grund av att
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ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är planerat.
Tillväxtprogrammet upptar mer tid än beräknat och kommer att finansieras via reavinster från
tomtförsäljningar som också är den främsta förklaringen till den positiva prognosen.
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 och täcka upp för ej budgeterade
poster i övrigt

Kommentarer per prognostiserad resultatpost
Verksamhetens intäkter förväntas avvika negativt. Den största avvikelsen finns inom ITverksamheten. De lägre intäkterna är tänkta att mötas upp av motsvarande lägre kostnader. Även
lägre intäkter inom den fackliga verksamheten och försäljning av interna kommunikationstjänster
avviker negativt.
Lokalkostnader förväntas i stort ligga i nivå med budget.
Personalkostnaderna väntas redovisa ett överskott om ungefär 7 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 redovisa ett underskott vilket skiljer sig från prognosen i vårbokslutet och
beror på att kostnader på 2 mnkr för hyra av paviljonger i Noltorpsskolan belastar prognosen. Större
underskott inom IT-verksamhetens konsultköp förväntas fortfarande. Övriga verksamheter är aktivt
återhållsamma avseende köp av tjänst.
Övriga kostnader prognostiseras att avvika negativt till följd av ökade kostnader inom IT och
lämnade bidrag som ej budgeterats.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

§ 87 2019.364 KS

Vårbokslut för kommunstyrelsen 2019
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till vårbokslut 2019 med tillhörande analyser
för kommunstyrelsens verksamhet.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 maj 2019 lämnat följande 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.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2019, § 73.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsens vårbokslut och prognos om + 1,4 mnkr godkänns.
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Utdragsbestyrkande
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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

9

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

10
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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

-
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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.

35

Sida 214 av 373

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.

38

Sida 217 av 373

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.

46

Sida 225 av 373

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.

50

Sida 229 av 373

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%
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

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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Riktlinjer för ekonomistyrning i syfte att uppnå god
ekonomisk hushållning
Antagna av kommunfullmäktige 2018-12-12 § 226
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Inledning
Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras i stor
omfattning av kommunallagen. Kommunens ekonomiska förvaltning styrs även av
lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) samt av annan normering och praxis inom ekonomiområdet.
Detta dokument är överordnat andra ekonomiska styrdokument.
Tillämpningsanvisningar för kommunens riktlinjer för ekonomistyrning finns i
kommunens ekonomihandbok som utarbetats av kommunens centrala
ekonomifunktion.
Alingsås kommun skiljer på skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet.
Till avgiftsfinansierad verksamhet räknas VA-verksamheten och avfallsverksamheten.
Allt övrigt definieras som skattefinansierad verksamhet i dessa riktlinjer.
Riktlinjerna berör inte den verksamhet som bedrivs i bolags- eller förbundsform.
Ekonomistyrning
Redovisning sker enligt Kommunal redovisningslag och övrig tillämplig lagstiftning, god
redovisningssed och normering för kommunal sektor. Kommunens riktlinjer för
ekonomistyrning är ett komplement till dessa lagar, rekommendationer och
normeringar. De fastställer ramverket för det regelsystem efter vilken
kommunstyrelsens ekonomiska styrning av kommunens verksamhet ska ske.
I Alingsås kommun tillämpas decentraliserad ekonomistyrning vilket innebär en hög
grad av frihet för nämnderna men också ett stort ansvar.
Budget och anslag
Kommunfullmäktige fastställer den budget inom vilken verksamheten ska bedrivas och
alla kostnader täckas.
Kommunfullmäktige beslutar årligen om en Flerårsstrategi för Alingsås kommun. Denna
innehåller en rullande treårsplan för den kommunala verksamheten. Detta dokument är
kommunens huvuddokument för att styra verksamhetens inriktning och omfattning. Det
ska innehålla en finansiell plan och de mål kommunfullmäktige beslutar om för
verksamheten.
Flerårsstrategin ska innehålla mål för god ekonomisk hushållning och de finansiella
rapporterna ska visa på god ekonomisk hushållning. Detta innebär att ekonomiskt resultat
ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag för respektive år.
Kommunen ska i samband med tertialuppföljningarna göra en uppföljning av den
finansiella analysen som ligger till grund för beslutad flerårsstrategi, huruvida kommunen
har god ekonomisk hushållning utifrån ett helhetsperspektiv.
Nämndernas ekonomiska anslag ska framgå av flerårsstrategin. Anslagen som ges på
nettokostnadsnivå är begränsningen för verksamhetens omfattning.
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Anslagen är bindande för nämnderna och nämnderna kan inte fritt föra medel mellan
olika anslagsområden. Anslagen fördelas i så kallade kommunbidrag i en tolftedel per
månad för varje år.
Skattefinansierad verksamhet:
En nämnd får inte förbruka mer resurser än vad den blivit tilldelad. Om detta ändå sker
ska nämnden täcka underskottet inom två år. En åtgärdsplan ska i samband med
boksluten föreläggas kommunstyrelsen för godkännande.
Nämnden ska säkerställa att nämndens beslut ryms inom tilldelad budget. Beredskap för
kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom
omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad budget. Principiella ställningstaganden
och ärenden av större vikt ska alltid behandlas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Nämnden ska månadsvis besluta om en månadsuppföljning. Månadsuppföljningen ska
expedieras till kommunstyrelsen. Nämnden får inte lägga fram en negativ prognos utan
att samtidigt lägga fram en handlingsplan. Handlingsplanen ska ställas till
kommunstyrelsen. Om kommunstyrelsen bedömer att handlingsplanen inte är fullgod ska
ärendet beredas för beslut i kommunfullmäktige.
Om den skattefinansierade verksamheten avviker mot fastställda finansiella mål för god
ekonomisk hushållning ska en övergripande handlingsplan omgående tas fram i
samband med rapporttillfället.
Avgiftsfinansierad verksamhet
VA- och Avfallsverksamheterna utgör egna balansräkningsenheter från och med den
1 januari 2016 och ska särredovisas. Verksamheterna ska upprätta kompletta
resultat-, balans- och finansieringsbudgetar för de kommande tre verksamhetsåren samt
investeringsbudget för de kommande fem åren.
VA- och Avfallverksamheterna ska planeras och genomföras inom ramen för taxan,
med målet att eventuella över- eller underuttag ska regleras mot brukarna inom en
treårsperiod. Om det inte finns någon skuld till taxekollektivet att reglera ett underuttag
mot ska underuttaget resultatföras innevarande år. Underuttaget ska täckas inom tre
år.
VA- och Avfallsverksamheterna ska på sikt självfinansiera sina investeringar.
VA-kollektivet har upprättat en fond, enligt vattentjänstlagens § 30, där medel får
avsättas till framtida nyinvesteringar om investeringen finns i en fastställd
investeringsplan och den är kalkylerad samt att det framgår när medlen är avsedda att
tas i anspråk och att planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att
bedöma behovet av avsättningens storlek. Investeringen ska komma hela kollektivet
tillgodo. Fonden ska tas i bruk inom en tioårsperiod och ska lösas upp i takt med att
investeringen skrivs av (det vill säga matchar avskrivningarna).
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Finansiellt mål för VA- och Avfallskollektivet
Avgiftskollektivet ska långsiktigt vara självfinansierat.
Investeringar
Alingsås kommun särskiljer investeringar utifrån flera olika perspektiv, dels om
investeringen tillfaller avgifts- eller skattekollektivet dels anledningen till att
investeringen sker.
Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive Tillväxtprogrammet ska
självfinansieras genom resultat och avskrivningar.
I normalfallet ska över- respektive underskott på investeringsbudgeten inte uppstå,
men investeringsutrymmet bör prövas vid varje central uppföljning. Generellt sker
ingen överföring till nästa års investeringsbudget.
Komponentavskrivning enligt RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar sker på nya
investeringar från och med den 1 januari 2016.

Finansiering
Medelsförvaltningen i Alingsås kommun hanteras av kommunstyrelsen.
Alingsås kommuns finansförvaltning hanteras utifrån av kommunfullmäktige antagna
riktlinjer och av kommunstyrelsen antagna anvisningar.
Alingsås kommuns centrala finansfunktion ska vara kommunens kontakt mot den
finansiella marknaden och svara för kommunens bankkontakter. Upptagande av lån
och utlåning av pengar får endast ske via den centrala finansfunktionen.
Finansiell leasing betraktas som lån.
Finansiellt handlingsutrymme
Kommunens kort- och långsiktiga betalningsförmåga ska säkerställas. Soliditeten är ett
mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Den visar hur stor del av
kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. Ett viktigt kriterium för god
ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan
utvecklas i positiv riktning. Detta innebär att kommunen blir mindre skuldsatt och ökar sitt
finansiella handlingsutrymme inför framtiden.
Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad eller
öka
Central hantering av intäkter och kostnader under finansieringens ansvar
Samtliga kapitalkostnader budgeteras och redovisas centralt under finansieringen från
och med den 1 januari 2016. Överskrider enskild nämnd sin investeringsbudget med
följd att kapitalkostnaderna ökar mer än fastställd plan, ska finansieringen
kompenseras av berörd nämnd via direkt ramåterföring.
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Taxe- och avgiftsnivåer
Samtliga nämnder ska årligen säkerställa korrekt nivå på taxe- och avgiftsnivåer i
kommunen med syfte att självkostnadsprincipen ska gälla.
Finansiella mål
Sammanfattningsvis ska kommunens ekonomiska och finansiella planering präglas
av långsiktighet och god ekonomisk hushållning. Varje generation ska så långt det är
möjligt bära sina kostnader. Kommunen har utifrån ovanstående definierat följande
finansiella mål för att nå god ekonomisk hushållning ur ett helhetsperspektiv:
Kortsiktiga mål





Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive
Tillväxtprogrammet ska självfinansieras genom resultat och
avskrivningar.
Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter
och generella statsbidrag.

Långsiktiga mål



Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader
ska minska.
Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara
oförändrad eller öka
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KCG Risk- och väsentlighetsanalys, 29 november 2018
Uppdragen:
Övergripande risker med uppdragen:
-De prioriteras ned/bort.
-De feltolkas/felfokuseras.
-De konkretiseras inte i den mån som krävs för att ge en samlad och effektiv hantering.
-De hanteras inte på ett samordnat och genomtänkt sätt och hanteras därför ineffektivt.
-Deras karaktär (att de är riktade till en specifik nämnd) riskerar att motverka ett tvärsektoriellt arbete
-Vissa av dem är så övergripande att risken finns att ingen känner sig berörd

Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala
organisationen samt följa upp utfallet årligen.
Har att göra med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Riskerar att prioriteras bort för att man inte
upplever att man har tid att handleda osv. Riskerar att prioriteras bort för att anställda med lönestöd
uppfattas som en börda istället för en tillgång, samt att det uppfattas ta tid ifrån huvuduppdraget
istället för att se det som en del av huvuduppdraget. Risk för att vi inte har en utvecklad organisation
för att kunna ta emot anställda med lönestöd. En faktor är att AME kommer att minskas.

Uppdraget är redan lagstadgat.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte
medför bestående kostnader.
Organisationen utsätter sig för viss risk i samband med att söka extern medfinansiering eftersom
externa medel är kortsiktiga/tillfälliga.
Vi behöver tänka på alla typer av extern medfinansiering, inte bara från EU utan alla typer av stöd.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att informera företag om upphandlingsförfarandet for att underlätta
för fler att delta i upphandlingar.
Uppdraget i sig medför risk för partiskhet, snedvriden konkurrens. Förbjudet att ge konkurrensfördelar.
Finns en risk i att å ena sidan informera om hur ett anbud ska skrivas och i nästa steg bedöma anbudet när
det kommer in. Finns dock möjlighet att ge utbildning till företagare och i slutändan få in bättre anbud
samt möjlighet att låta en extern part ge information till företagare.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa ökad tillgång på såväl bostads- som verksamhetsmark.
Risk att vi inte klarar uppdraget inom utsatt tid, tight tidplan. Kommer att kräva konsultstöd, vilket kräver
mycket resurser. Sveagatan behöver bara involverade, risk för att de inte känner sig berörda av
uppdraget.
Samhällsplaneringsgruppen kommer vara en viktig möjliggörare av detta uppdrag.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av kommunala bestämmelser, i syfte att minska
regler för företagen
Ett ganska ospecificerat uppdrag, risk för feltolkning. Risk för att ingen känner sig berörd av uppdraget då
det inte uppenbart riktar sig till en viss verksamhet. Risk för att näringslivet blir besvikna om uppdraget
inte kan genomföras i den utsträckning som den politiska formuleringen utger.
Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete med
marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess.
Det finns risk att det finns fler köpare än mark. Tillgången (eller bristen) på mark kan sätta käppar i hjulet
för genomförande.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en utredning som ska syfta till att finna kommunens
vilja med framtiden for E20 samt Västra Stambanan.
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Risk för interna motsättningar och motsättningar mellan olika externa aktörer. Risk för att Länsstyrelsen
anser att man fattar beslut i strid med ny ÖP.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Risk för att det blir dyrt, det kräver mkt resurser. Risk för att det blir en politiserad fråga, att resurser inte
används där det gör mest nytta, t.ex. utbyggnad av gång- och cykelväg inte görs där det finns mest behov
utan där det ”skriks högst”.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra
fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna bygga billiga och till ytan mindre hyreslägenheter.
Risk för motsättningar mellan bolag och kommun, relativt ”självstyrande” bolag.
Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för ett nytt
äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
Risk för komplicerad upphandling, där byggande och drift behöver upphandlas samtidigt.
Kommunstyrelsen ges tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden i
uppdrag att ta fram en plan for saker och trygg skolväg.
Har varit ett uppdrag länge och inte genomförts, risk för att det fortsatt inte genomförs. Risk för att
projektet inte når alla barn i kommunen.
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se over sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete.
Risk för att uppdraget inte hanteras på ett samlat och effektivt sätt och därför blir ineffektivt och spretigt.
Det är bredden på insatser man vill åt. Risk för att integrationsbegreppet tolkas snävt till att enbart handla
om nyanlända invandrare.
Förslag på åtagande (ungefär): Kommunstyrelsen åtar sig att samordna integrationsuppdraget och främja
ett tvärsektoriellt arbete med frågan inom hela kommunen.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka for och genomföra flerarsstrategins utpekade vilja.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till
förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Risk för att felfokusera uppdraget genom att endast tänka t.ex. att antalet administratörer/stödfunktioner
ska minska, istället för att fokusera på effektivisering/minskning av administrationen som arbetsuppgift.
Risk för sämre kvalitet, rättsosäkerhet i händelse av minskning av antal administratörer.
Risk för ett ineffektivt genomfört uppdrag ifall det inte samordnas med utpekad ansvarig samt fokuseras
till ett antal identifierade moment/processer.
Förslag på åtagande (ungefär): Kommunstyrelsen åtar sig att samordna och konkretisera en plan för att
minska den centrala administrationen på ett effektivt och smart sätt.
Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig
av medborgardialog.
Möjlighet: det finns färdiga system för detta ändamål.
Risk för att redan befintliga resurser, i form av MR-strateg m.fl, inte används.
Risk för att inbjudan till dialog skapar stora förväntningar som vi sedan inte kan uppnå. Vi behöver
säkerställa att vi är påverkbara (och inte redan har bestämt oss), när vi bjuder in till dialog och vad som
kan förväntas av dialogen.
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.
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Risk för att vi inte har en organisation som kan ta emot en sådan lösning. Risk för utebliven samordning
och ett spretigt resultat.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna
kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför kommande ars
flerårsstrategiberedning.
Risk för att KLK identifierar kostnadsbesparande effektiviseringar som sedan inte är genomförbara i
verksamheterna. Risk för stuprörstänk.
Förslag på åtagande (ungefär): Kommunstyrelsen åtar sig att genom tidig och transparent dialog med
berörda nämnder ser över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna kostnadsbesparande
effektiviseringar.

I övrigt genomförd Risk- och väsentlighetsanalys inom ramen för respektive chefs uppdrag och
genomarbetat inom arbetsgruppen, exempelvis på APT. Återsamling med konkreta åtgärder i form av
åtaganden i samband med KCG möte den 11 januari 2019. Dessa åtaganden ses i kommunstyrelsens
flerårsstragi 2019-2021.
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Ansökan om bidrag från
Alingsås karateklubb
9
2019.054 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-29
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.054 KS

Ansökan om bidrag från Alingsås Karateklubb
Ärendebeskrivning
Alingsås Karateklubb har den 3 december 2018 inkommit med en ansökan om bidrag till
Alingsås kommun för att kunna finansiera golv i de nya lokalerna som klubben fått flytta till.
Tidigare hade klubben lokal i Kabomhuset. Ansökan är på 110 tkr och den totala
investeringen har beräknats till 150 tkr. Klubben beskriver i sin ansökan att en matta/golv är
en förutsättning för klubbens träning och kommer vara klubbens fundament många år
framöver.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med Alingsås Karateklubb och fått information
om att klubben har investerat i ett nytt golv tidigare under året med tanke på att klubben med
relativt kort varsel fick flytta ut från Kabomhuset och in i de nya lokalerna. Klubben har
hanterat investeringen genom att bland annat höja medlemsavgiften med ungefär 30
procent. Investeringen blev lägre än beräknat, främst tack vare ideellt arbete. Den totala
investeringen uppgick till ungefär 100 tkr. Klubben anser sig fortfarande ha behov av
investeringsbidrag från kommunen.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att Alingsås Karateklubb bör beviljas ett
investeringsbidrag om 50 tkr, vilket motsvarar ungefär halva den totala investeringsutgiften
som klubben har haft. Kommunledningskontoret anser att detta ligger i linje med kommunens
flerårsstrategi 2019-2021, där det bland annat framgår att stöd och utveckling av idrotts- och
friluftsutövande i samverkan med föreningslivet ska vara särskilt fokus.
Ekonomisk bedömning
Om kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett investeringsbidrag till klubben om 50 tkr behöver
det hanteras inom kommunstyrelsens givna ram. Den reserv som finns budgeterad hos
kommunstyrelsen till bland annat dessa typer av ansökningar om totalt 2 mnkr är redan
förbrukad.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Alingsås Karateklubb beviljas ett investeringsbidrag om 50 tkr.
Beslutet ska skickas till
Alingsås Karateklubb, lagakraftbevis

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-07
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-29
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.054 KS
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Ansökan om bidrag för
upprustning av de
kommunala
Beachvolleyplanerna i
Sollebrunn
10
2019.419 KS

Sida 244 av 373

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-29
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.419 KS

Ansökan om bidrag från VK Bjärke
Ärendebeskrivning
VK Bjärke har inkommit med en ansökan om bidrag för upprustning av
beachvolleybollplanerna som finns vid Tosseberget. VK Bjärke framför i sin skrivelse att
banorna är i behov av upprustning. Total kostnad för nya beachvolleynät, ny sand och arbete
beräknas av föreningen till 60 tkr. Ansökan till kommunen uppgår till 25 tkr och den övriga
finansieringen är tänkt att ske genom eget arbete, Sparbanksstiftelsen samt Lions i Bjärke.
I ansökan framgår att föreningen planerar att göra en satsning på att få upp intresset för
beachvolleyboll. Föreningen menar att det krävs en upprustning av nuvarande banor för att
kunna genomföra detta.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med VK Bjärke och fått information om att
föreningen har köpt in ny sand för 47 tkr och investerat i nya nät för ungefär 5 tkr.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att VK Bjärke bör beviljas ett investeringsbidrag
om 25 tkr, vilket motsvarar mindre än halva den totala investeringsutgiften som klubben har
haft. Kommunledningskontoret anser att detta ligger i linje med kommunens flerårsstrategi
2019-2021, där det bland annat framgår att stöd och utveckling av idrotts- och
friluftsutövande i samverkan med föreningslivet ska vara särskilt fokus.
Ekonomisk bedömning
Om ansökan beviljas innebär det en kostnad innevarande år om 25 tkr för kommunstyrelsen
som behöver hanteras inom kommunstyrelsens givna ram. Den reserv som finns budgeterad
hos kommunstyrelsen till bland annat dessa typer av ansökningar om totalt 2 mnkr är redan
förbrukad.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Ansökan om bidrag från VK Bjärke om 25 tkr beviljas.
Beslutet ska skickas till
VK Bjärke, lagakraftbevis

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-07
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-29
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.419 KS
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Till Alingsås Kommun!
Som ni vet sedan sen tidigare har vi i några år jobbat målmedvetet från
VK Bjärkes styrelses sida med att sätta Volleybollen på kartan i Bjärke.
Drivkraften för oss i detta är en stor kärlek till sporten och en övertygelse om
att en breddning av utbudet av idrotter i Bjärke medför att fler kan hitta ”sin” idrott.
Våra ungdomsgrupper har år från år blivit större men det har tills nu endast varit
”inomhusvolleyboll” som vi klubben fokuserat på.
Nu tänkte vi också göra en satsning på att få upp intresset för Beachvolleyboll i klubben.
Första steget i vår plan består av att rusta upp de båda kommunala Beachplanerna som
finns på gräsytan ”bakom” Tosseberget. Banorna är idag i ett ururselt skick och måste rustas
upp om de skall kunna vara kvar.
Upprustningen består av att gräva ur gammalt mindre bra material fördela det kvarvarande
gamla materialet och sedan fylla på med ny sand på båda banorna samt att också skaffa
nya nät och fräscha upp stolpar.
Vi tidigare upprustningar både här och av banorna vid Playa Mjörn har det varit kommunen
Som bekostat ny sand och vi i föreningen har stått för arbetsinsatsen.
Följande behöver införskaffas, delvis ny sand, nya nät och rusta upp stolparna.
Detta till en totalkostnad av ca 60.000:Vi hoppas att ni kan ge oss ett ekonomiskt stöd till denna investering.
Med vänliga Hälsningar
VK Bjärke Styrelse

Genom Lars-Ove Larsson
Bil Kostnadskalkyl
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Kostnadskalkyl:
Nya Beachvolleynät (2st 2800kr/st)
Beachvolleysand (90m3 = 135ton a 350kr)
Grävmaskin (4 timmar a 750kr)
Borttransport massor med traktor o kärra
Summa:

6.000:47.000:3.000:4.000:60.000:-

Tänkt finansiering:
Eget Arbete
Sparbanksstiftelsen
Alingsås Kommun
Lions i Bjärke
Summa

7.000:14.000:25.000:14.000:60.000:-
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Månadsrapport
finanshantering 2019, juli
11
2019.010 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-06
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering juli 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 juli 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, 2019-08-07
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FINANSRAPPORT
Alingsås Kommunkoncern
2019-07-31
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Sammanfattning
Översikt Upplåning
2019-07-31
3 395 900 000
0,70%
0,70%
0,70%
0,77%
2,49
691 000 000
20%
2,50
691 000 000
20%
-

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

2019-06-30
3 395 900 000
0,70%
0,70%
0,70%
0,73%
2,57
691 000 000
20%
2,58
691 000 000
20%
-

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

*Uppskattat marknadsvärde inkl. upplupen ränta

Avstämmning mot finanspolicy
Ränte och kapitalbindning
Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

Kapitalbindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,5 år

Ja

Räntebindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,5 år

Ja

Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

< 1 år

0% - 50%

l
l

Förfallostruktur
Ränteförfall

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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20%

Ja

l

1

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

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

Aktuell skuld
0
3 295 900 000
100 000 000
0
0
3 395 900 000

Andel av total skuld
0%
97%
3%
0%
0%
100%

0%
3%

97%

Certifikat
Banklån

Kommuninvest
Obligation

Lån och kapitalbindning
Lån
Motpart
Kommuninvest
SEB
Summa

Nominellt belopp
3 295 900 000
100 000 000
3 395 900 000

Lån - Motparter

35

Antal
33
1
34

Andel av skuld
97%
3%
100%

Låneinstrument- Antal per motpart

30
Kommuninvest 97%

25

20

3%

15
10
97%

SEB - 3%

5
0
Kommuninvest

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

Sida 253 av 373

SEB

2

Kapitalbindning - Förfalloprofil

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

Förfalloprofil - Kapitalbindning
900
800
700

600
500
400
300

200
100
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

-

Mkr

6-12 Mån

Andel av total skuld
9%
5%
7%
20%
17%
23%
18%
18%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

3-6 Mån

2019-07-31
306 000 000
155 000 000
230 000 000
691 000 000
569 000 000
790 000 000
603 000 000
617 900 000
125 000 000
0
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

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

3

Derivatinstrument och räntebindning
Räntebindning - Förfalloprofil

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

Förfalloprofil - Räntebindning
900
800
700
600

500
400
300
200

100
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

Mkr

3-6 Mån

Andel av total skuld
12%
5%
4%
20%
17%
23%
18%
18%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2019-07-31
406 000 000
155 000 000
130 000 000
691 000 000
569 000 000
790 000 000
603 000 000
617 900 000
125 000 000
0
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

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

4

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

2019
2020
2021

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,71%
23 999
0,66%
22 410
0,87%
29 462

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,69%
23 421
0,53%
17 859
0,47%
15 901

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,67%
22 805
0,39%
13 152
0,07%
2 486

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,68%
23 004
0,73%
24 884
1,02%
34 536

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,59%
20 119
0,48%
16 260
0,46%
15 477

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,50%
17 048
0,22%
7 639
-0,10%
-3 377

Estimerad räntekostnad låneportfölj
1,40%
1,20%

1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
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2022-07-01

2022-01-01

2021-07-01

90%

2021-01-01

50%

2020-07-01

2020-01-01

2019-07-01

-0,40%

5

Marknadsnoteringar
Rapportsäsongen sattes igång under juli där fokus till stor del kretsat kring eventuella konjunktursignaler från bolagen. Flertalet
cykliska bolag förväntar en minskad efterfrågan framöver men i de flesta fall inga större nedgångar. Under månaden har duvaktiga
signaler från de globala centralbankerna gynnat de finansiella marknaderna och bland annat har ECB:s avgående ordförande Mario
Draghi meddelat att centralbanken kommer presentera nya penningpolitiska lättnader i september. Månaden avslutades med att
amerikanska Federal Reserve sänkte styrräntan för första gången sedan 2008 i enlighet med marknadens förväntningar. Samtidigt
indikerade dock Fed-chefen Jerome Powell att en längre serie av lättnader inte är att förväntas, vilket fick USA-börsen att backa.
Sett till den svenska aktiemarknaden så steg Stockholmsbörsen (SIX PRX) svagt med 0,2% under månaden, vilket innebär en
uppgång om 21,0% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg även marginellt med 0,1% i lokal valuta,
vilket motsvarar 1,2% upp i svenska kronor och den globala aktiemarknaden (MSCI World) var upp 0,5% i lokal valuta och 3,7% i
svenska kronor under månaden. Tillväxtmarknader föll däremot med 1,2% i lokal valuta under juli men steg med 1,9% i svenska
kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) sjönk under månaden, från 15,2% till 14,9%. På den amerikanska
börsen (SPX 1Y) och den europeiska börsen (SX5E 1Y) ökade istället volatiliteten något, från 15,0% till 15,3% respektive från 13,8%
till 13,9%. Sett till valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de flesta större valutorna. En dollar handlades vid
månadsskiftet för 9,59 kronor, en euro för 10,68 kronor och ett brittiskt pund för 11,72 kronor. Sett till räntemarknaden så föll
yielden 14 punkter till -2,06% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare obligationen
3102 (förfall 2020) steg med 9 punkter till -2,25%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under
månaden med 15 punkter till 0,37% medan yielden för den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) endast föll med 1 punkt till 0,62%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,80%.

Ränteutveckling

Swap- och forwardkurvor
2,00%

1,60%
1,40%

1,50%

1,20%

1,00%

1,00%
0,50%

0,80%
0,60%

0,00%

0,40%

-0,50%

0,20%

2

4

6

8

Swapkurva

10

12

14 År

STIB 3M
Swap Rate 5Y

Forwardkurva

2019-07-31

0

2018-07-31

-0,40%

2017-07-31

-0,20%

2016-07-31

2015-07-31

-1,00%

0,00%

Swap Rate 2Y
Swap Rate 10Y

Valutakursutveckling

Börsutveckling (indexerad)
12,00

200,00

10,00

150,00
8,00
100,00

6,00
4,00

50,00

2,00

SIX PRX (Sverige)

2019-07-31

2018-07-31

2017-07-31

2016-07-31

0,00
2015-07-31

2019-07-31

2018-07-31

2017-07-31

2016-07-31

2015-07-31

0,00

MSCI AC (Världen, SEK)
USD/SEK
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Appendix – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
Kommuninvest 1,5Y Fix 0,58% 2019-08-12
Kommuninvest 1,5Y FIX 0,29% 2019-09-17
Kommuninvest 1,9Y FIX 2,55% 2019-10-28
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,22% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,32% 2019-11-12
Kommuninvest 1,9Y FIX 0,25% 2019-11-27
Kommuninvest 2Y FIX 0,60% 2020-04-22
Kommuninvest 2,5Y FIX 3,11% 2020-06-11
Kommuninvest 2,7Y FIX 0,34% 2020-09-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,46% 2020-12-01
Kommuninvest 2,9Y FIX 0,48% 2020-12-01
Kommuninvest 2Y FIX 0,27% 2021-03-15
Kommuninvest 3,3Y FIX 0,53% 2021-04-22
Kommuninvest 3Y FIX 0,28% 2021-09-15
Kommuninvest 3,6Y FIX 0,37% 2021-09-15
Kommuninvest 3,7Y FIX 0,86% 2021-09-15
Kommuninvest 3,8Y Fix 1,58% 2021-10-25
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,96% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,94% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,47% 2022-06-01
Kommuninvest 4,4Y FIX 0,71% 2022-06-01
Kommuninvest 4,7Y FIX 0,84% 2022-09-01
Kommuninvest 3,21 Y FIX 0,10% 2022-09-15
Kommuninvest 3Y FIX 0,13% 2022-09-15
Kommuninvest 3,5Y FIX 0,2% 2022-09-15
Kommuninvest 5,2Y FIX 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 5Y Fix 0,62% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5,2Y Fix 0,61% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y FIX 0,6% 2023-09-15
Kommuninvest 5Y Fix +0,67% 2024-03-15
Kommuninvest 5Y Fix 0,7% 2024-03-15
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
SEB 2,2Y FRN +0,90% 2020-02-28
Summa

Ref Nr
KI_94248_Fix
KI_94254_Fix
KI_94269
KI_94290_Fix
KI_94257_Fix
KI_94284
KI_94262_Fix
KI_94285
KI_94291_Fix
KI_94263_Fix
KI_94265
KI_107526
KI_94433
KI_102800
94432
KI_94268_Fix
KI_94270_Fix
KI_94293_Fix
KI_94271_Fix
KI_94434
KI_94287
KI_94288
KI_112763
KI_112546
KI_111858
KI_94401
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_109645
KI_108701
KI_95562
85983298

Motpart
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
SEB
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Belopp (Tkr)
95 000
80 000
131 000
25 000
100 000
30 000
65 000
65 000
45 000
50 000
139 000
200 000
135 000
85 000
200 000
80 000
50 000
30 000
60 000
245 000
40 000
40 000
50 000
98 000
30 000
385 000
50 000
50 000
104 900
50 000
200 000
163 000
125 000
100 000
3 395 900
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Ränta
0,58%
0,29%
2,55%
0,22%
0,32%
0,25%
0,60%
3,11%
0,34%
0,46%
0,48%
0,27%
0,53%
0,28%
0,37%
0,86%
1,58%
0,96%
0,94%
0,47%
0,71%
0,84%
0,10%
0,13%
0,20%
0,67%
0,62%
0,61%
0,61%
0,60%
0,67%
0,70%
1,37%
0,87%

Räntebindning
0,03
0,13
0,24
0,28
0,28
0,33
0,73
0,86
1,09
1,34
1,34
1,63
1,73
2,13
2,13
2,13
2,24
2,84
2,84
2,84
2,84
3,09
3,13
3,13
3,13
3,56
4,13
4,13
4,13
4,13
4,63
4,63
5,17
0,14

Förfallodag
2019-08-12
2019-09-17
2019-10-28
2019-11-12
2019-11-12
2019-11-27
2020-04-22
2020-06-11
2020-09-01
2020-12-01
2020-12-01
2021-03-15
2021-04-22
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-15
2021-10-25
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-06-01
2022-09-01
2022-09-15
2022-09-15
2022-09-15
2023-02-22
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2024-03-15
2024-03-15
2024-10-02
2020-02-28

7

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

JULI 2019

Alingsås kommun - Överlikvid
Blandade signaler från centralbanker
Rapportsäsongen sattes igång under juli där fokus till stor del kretsat kring eventuella konjunktursignaler från
bolagen. Flertalet cykliska bolag förväntar en minskad efterfrågan framöver men i de flesta fall inga större
nedgångar. Under månaden har duvaktiga signaler från de globala centralbankerna gynnat de finansiella
marknaderna och bland annat har ECB:s avgående ordförande Mario Draghi meddelat att centralbanken
kommer presentera nya penningpolitiska lättnader i september. Månaden avslutades med att amerikanska
Federal Reserve sänkte styrräntan för första gången sedan 2008 i enlighet med marknadens förväntningar.
Samtidigt indikerade dock Fed-chefen Jerome Powell att en längre serie av lättnader inte är att förväntas, vilket
fick USA-börsen att backa. Sett till den svenska aktiemarknaden så steg Stockholmsbörsen (SIX PRX) svagt med
0,2% under månaden, vilket innebär en uppgång om 21,0% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden
(MSCI Europe) steg även marginellt med 0,1% i lokal valuta, vilket motsvarar 1,2% upp i svenska kronor och den
globala aktiemarknaden (MSCI World) var upp 0,5% i lokal valuta och 3,7% i svenska kronor under månaden.
Tillväxtmarknader föll däremot med 1,2% i lokal valuta under juli men steg med 1,9% i svenska kronor.
Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) sjönk under månaden, från 15,2% till 14,9%. På den
amerikanska börsen (SPX 1Y) och den europeiska börsen (SX5E 1Y) ökade istället volatiliteten något, från 15,0%
till 15,3% respektive från 13,8% till 13,9%. Sett till valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de
flesta större valutorna. En dollar handlades vid månadsskiftet för 9,59 kronor, en euro för 10,68 kronor och ett
brittiskt pund för 11,72 kronor. Sett till räntemarknaden så föll yielden 14 punkter till -2,06% för den reala
svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) medan yielden på den kortare obligationen 3102 (förfall 2020)
steg med 9 punkter till -2,25%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll
under månaden med 15 punkter till 0,37% medan yielden för den kortare obligationen 1047 (förfall 2020)
endast föll med 1 punkt till -0,62%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,80%.

TILLGÅNGAR

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

Nominellt belopp
Antal andelar
2019-07-31

Marknadsvärde Månads2019-07-31 avkastning

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

81 829 139
22 065 408
21 558 285
30 617 701
150 916 965
41 160 535
122 637 226
45 518 504
91 496 192
47 763 978
655 563 932

0,1%
0,1%
1,4%
0,4%
0,1%
0,2%
0,4%
0,4%
0,2%
0,5%
0,3%

5 000 000

7 513 562
7 513 562
663 077 494

-0,1%
-0,1%
0,3%

Löptid

2020-12-01

518 904
518 904

Rating
(Moody's | S&P)

Aaa | NR

Vikt

Duration

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

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

1%
1%
100%

1,3
1,3
0,8

0%
0%

TOTALT
663 596 398
0,3%
100%
0,8
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.

Nedan redovisas de direktägda innehavens avstämning mot kreditlimiterna. De räntefonder som
finns i portföljen har samtliga en tillfredställande genomsnittlig kreditvärdighet och en god
riskspridning. De har även en god likviditet och kan avyttras med kort varsel.
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KREDITLIMITER ENLIGT POLICY
Durationskategori
0-1 år
1-3 år
A.
B.
C.
D.
E.
F.

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

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

Max andel per emittent
Σ Motpart

0-1 år

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

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

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

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

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

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

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

KREDITEXPONERING PER MOTPART
Σ Motpart

Motpart
Stora Bältförbindelsen

0-1 år

Ratingkategori

0%

A

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

AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj
2019-07-31
2019-07-31

Portföljens genomsnittliga duration

0,8

Limiter
Min

Max

0,0

1,0

Under månaden har inga transaktioner skett i portföljen.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information
eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat
till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Beloppsgränser och saldon juli månad
Juli 2019

Saldo (Mkr)

Kvar att nyttja (Mkr)

AB Alingsås Rådhus

Beviljad beloppsgräns
(Mkr)
343,9

- 326,5

17,4

Fabs AB
Alingsås Energi Nät AB

1 189,0
365,0

- 1 090,2
- 282,9

98,8
82,1

AB Alingsåshem

1 498,0

- 1 455,3

42,7

Summa

3 395,9

- 3 154,9

241,0

Alingsås kommun har totala lån uppgående till 3 395,9 Mkr, dvs. samma belopp som summa
av tilldelade beloppsgränser för de kommunala bolagen. Lånetaket är fastställt till 4 000 Mkr.
Samtliga bolag ligger inom beviljade beloppsgränser. Sammantaget finns det för bolagen 241
Mkr kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.
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Detaljplan för Alingsås,
omvandlingsområde
Färgens Östra strand,
samrådsyttrande
12
2019.492 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-05
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2019.492 KS

Samrådsyttrande -Detaljplan för utvecklingsområde
Färgens östra strand
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2019 § 87 att detaljplanen för
utvecklingsområde Färgens östra strand ska gå ut på samråd under perioden 1 juli-11
augusti. Detaljplanens syfte är att upphäva befintliga områdesbestämmelser, utöka
byggrätter för befintliga byggnader för att möjliggöra permanentboende och möjliggörande av
avstyckningar för ny bebyggelse. Detaljplanen skapar också möjligheter för
standardhöjningar av befintliga vägar och en möjlig framtida koppling mellan
Färgesundsvägen, Pojkebovägen och Svanviksvägen. Vägarna får i detaljplanen enskilt
huvudmannaskap och kommer även i fortsättningen att skötas av de befintliga
vägföreningarna. Detta innebär också att vägföreningarna kommer att ansvara för och att
initiera de utbyggnader som möjliggörs. Även det kommunala va-nätet håller nu på att
byggas ut i området.
Strandskyddet i området upphävs endast inom tomtplatser och bevaras för marken mellan
de redan bebyggda fastigheterna och även i strandremsan.
Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret anser att planförslaget är bra för utvecklingen av området.
Förslaget skapar bättre möjligheter för permanentbostäder genom ökade byggrätter och
möjliggörande av bättre vägstandard. Utbyggnaden av det kommunala va-nätet pågår redan
som ett steg i denna process. Att strandskyddet bevaras i så stor utsträckning det är möjligt
är positivt för att enskilda fortsatt ska ha tillträde till sjön.
Ekonomisk bedömning
Detta yttrande är en del i planprocessen och medför i sig inga tillkommande utgifter. Arbetet
med detaljplanen är idag finansierat av kommunen, vid en lagakraftvunnen detaljplan får
kommunen intäkter i form av planavgifter vid om- och nybyggnation.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget

Beslutet ska skickas till
SBK - Plan
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Jenny Perslow
Tillväxt och exploateringschef

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-07-05

Sida 265 av 373

Samhällsbyggnadsnämnden
Protokoll
2019-06-20

§ 87 2017.200 SBN

Omvandlingsområde Färgens Östra Strand
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätter för befintlig bebyggelse och möjliggöra nya
avstyckningar för ny bostadsbebyggelse. Syftet är också att möjliggöra en förbättring av
befintliga vägars standard för att klara omvandling av fritidshus till permanentboende samt
möjliggöra en sammankoppling av Färgesundsvägen, Svanviksvägen och Pojkebovägen.
Planens målsättning är att bibehålla områdets karaktär och naturvärden samt att säkerställa
tillgängligheten till stranden.
Området vid Färgens östra strand är ett så kallat omvandlingsområde. Området som från
början var ett renodlat fritidshusområde övergår numera successivt till ett årentruntboende.
Planområdet är varierat och karaktären av fritidshusområde lever fortfarande kvar. Inom
planområdet finns ca 160 befintliga bostadshus varav ca 60% utgörs av fritidshus.
En del av planområdet (Sundet, Skämningared och Svanvik) har tidigare omfattats av ett
detaljplaneförslag som var på samråd år 2014. Planområdet har nu utökats till att även
omfatta Pojkebo. Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-04 om planprioritering. Uppdraget att
upprätta denna detaljplan ingår i prioriteringslistan.
Förvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som är redovisat i
Plankarta, illustrationskarta samt Planbeskrivning. Planläggningen sker med utökat
förfarande eftersom den är av betydande intresse för allmänheten.
Huvuddelen av bebyggelsen i planområdet omfattas av områdesbestämmelser som
begränsar den största tillåtna byggnadsarean till 50 kvm för huvudbyggnad och 20 kvm för
komplementbyggnad. När den nya detaljplanen vunnit laga kraft kommer den att upphäva
samtliga områdesbestämmelser. Denna detaljplan med dess bestämmelser ger möjlighet att
bygga större hus än vad som är tillåtet idag vilket förbättrar möjligheten att erhålla
permanentbostadsstandard. Största byggnadsarea (BYA) föreslås vara 200 kvm men bara
om det är lika med eller understiger 20% av fastighetens area. Generellt tillåts endast
friliggande enbostadshus i området. Husen får högst utföras i en våning med inredd vind.
Minsta tillåtna fastighetsstorlek är generellt 1200 kvm. En del befintliga fastigheter är mycket
stora och bestämmelser om minsta fastighetsstorlek har anpassats för att motverka att dessa
indelas i alltför många fastigheter. Upp till ca 15 nya bostäder kan tillkomma i området
genom avstyckning av befintliga fastigheter. Utöver de nya tomter som kan uppkomma vid
avstyckning av befintliga föreslås en del ny bostadsbebyggelse. Det är dessa som redovisas
på illustrationskartan tillhörande detaljplanen. Det totala antalet nya tomter som föreslås är
ca 50 stycken. Det är färre än vad som föreslogs i planprogrammet som föregick denna
detaljplan.
Svenska kyrkans lägergård Färgengården ingår i planområdet och får i denna detaljplan
användningen R - besöksanläggning. Inom byggrätten ges möjlighet att bygga ytterligare 210
kvm (BYA). Även Equmeniakyrkans Pojkebo lägergård ingår i planområdet och får efter
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önskan från fastighetsägaren användningen B – bostäder. Inom byggrätten ges möjlighet att
bygga enbostadshus eller parhus med samma byggnadsarea och våningsantal som i övriga
planområdet.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att strandskyddet upphävs inom de ytor som utgör
hemfridszon samt inom de fastigheter som ligger avskilt från strandområdet. Upphävandet
sker med hänvisning till de särskilda skälen att marken redan är ianspråktagen eller genom
bebyggelse är väl avskild från området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås också
upphävas inom kvartersmark för tekniska anläggningar (E) samt inom allmän plats för
lokaltrafik (GATA).
Den mark som ligger inom bostadsfastighet men som inte utgör hemfridszon planläggs med
”prickmark” och strandskyddet upphävs inte. I de fall hemfridszonen sträcker sig ända ner till
sjön föreslås ändå marken närmast stranden planläggas med ”prickmark” där byggnader inte
får uppföras och strandskyddet fortsätter gälla. Anledningen är framförallt att motverka
ytterligare påverkan på djur- och växtarter.
På en del fastigheter finns friggebodar, båthus mm. nära stranden. En del ligger inom och en
del ligger utanför hemfridszonen. Dessa byggnader får i detaljplanen en byggrätt där
komplementbyggnader tillåts. Strandskyddet upphävs dock inte för dessa byggnader vilket
innebär att för väsentliga ändringar av befintlig komplementbyggnad krävs
strandskyddsdispens.
Strandskyddet kvarstår också inom naturområdena och strandområdena. Inom de
skrafferade ytorna upphävs gällande områdesbestämmelser och där kommer strandskyddet
att fortsätta gälla, inom 100 meter i Svanvik och 300 meter från strandlinjen i övriga delar.
Inom planområdet finns bebyggelse som har högt kulturhistoriskt värde enligt Alingsås
kommuns och Västarvets inventering från 2009-2011. Dessa föreslås i detaljplanen få
skydds- och varsamhetsbestämmelser.
Idag sköts de lokala vägarna av fyra olika vägföreningar och enligt inriktningsbeslut i
Samhällsbyggnadsnämnden (2017-10- 23, §134) föreslås ansvaret för drift och underhåll i
framtiden vara fördelat på samma sätt som idag, med enskilt huvudmannaskap. En utredning
av konsekvenser av planens genomförande på trafikmiljön har genomförts. Den visar att
trafiken kan öka från 900 till 1 700 fordon per dygn. Det innebär en ökning med runt 85%
jämfört med nuläget. Trafikökningen beror framför allt på permanentningen av fritidshusen.
De ökade trafikmängderna kommer att ställa krav på att fler mötesplatser anläggs. I samråd
med trafikkonsult och vägföreningarna har platser för nya mötesplatser identifierats och
befintliga mötesplatser som behöver åtgärdas har pekats ut. Detaljplanen gör det möjligt att i
framtiden koppla samman de tre befintliga vägarna men kommunen ställer inga krav på att
sammankopplingen genomförs och det enskilda huvudmannaskapet gör det möjligt för de
boende, genom vägföreningarna, att själva besluta om en eventuell sammankoppling.
Planen antas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadskontoret bedömer
att förslaget till markanvändning inte ger en betydande miljöpåverkan.
Beredning
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Ärendet har behandlats av arbetsutskottet 2019-06-10, § 74.
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden låter planförslaget gå ut samråd enligt plan- och bygglagen 5:67.
Beslutsunderlag:
Planhandlingar: Plankarta (3 sidor), Illustrationskarta (3 sidor), Planbeskrivning
Bilaga: Inventering inför upphävande av strandskydd
Beslutet justeras omedelbart.
Jäv
Lars Bolminger (L) deltar ej i handläggningen av ärendet med anledning av jäv.
Expedieras till
Plan- och bygglovavdelningen (JS, KB)
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Kungörelse om plansamråd
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-04 om planprioritering. Uppdraget att upprätta denna
detaljplan ingår i prioriteringslistan.

Detaljplan för Alingsås
Omvandlingsområde Färgens östra strand
Planområdet ligger mellan sjön Stora Färgen och väg 180, ca 8 km från Alingsås stadskärna. I
planområdet ingår Sundet, Skämningared, Svanvik, Färgered och Pojkebo. Syftet med planen
är att, i samband med utbyggnaden av det kommunala VA-ledningsnätet, utöka byggrätter för
befintlig bebyggelse och möjliggöra nya avstyckningar för ny bostadsbebyggelse. Syftet är
också att möjliggöra en förbättring av befintliga vägars standard för att klara omvandling av
fritidshus till permanentboende samt möjliggöra en sammankoppling av Färgesundsvägen,
Svanviksvägen och Pojkebovägen. Kommunen ställer inga krav på att sammankopplingen
genomförs och vägarna kommer även i framtiden att skötas av vägföreningar. =
Denna detaljplan med dess bestämmelser ger möjlighet att bygga större hus än vad som är
tillåtet idag vilket förbättrar möjligheten att erhålla permanentbostadsstandard. I och med
anslutning till kommunalt VA erbjuds fastighetsägarna i gengäld en större byggrätt. Idag är
möjligheten att bygga ut sitt fritidshus eller bygga ett permanentbostadshus starkt begränsad
eftersom gällande områdesbestämmelser håller nere husstorlekarna.

Förslaget överensstämmer med
kommunens översiktsplan.
Kommunen bedömer att förslaget
inte medför någon betydande
miljöpåverkan.

Fastighetsägare som vill ha goda
relationer till sina nyttjare bör
vidarebefordra denna skrivelse till
eventuella bostadsrättshavare,
hyresgäster, boende och arrendatorer.
Planläggningen sker med s.k. utökat
planförfarande enligt plan- och
bygglagens 5:e kapitel.

Översiktskarta
=
Alingsås kommun, samhällsbyggnad
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 62 60
samhallsbyggnad@alingsas.se
www.alingsas.se
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1. Samråd. Vi vill nu ha synpunkter på förslaget!
Samrådshandlingarna består av Plan- och illustrationskarta samt Planbeskrivning. Under tiden
1 juli – 11 augusti 2019 finns de tillgängliga på följande platser:



Kommunens webbplats www.alingsas.se
(välj ”Bygga, bo och miljö” – under det översta fotot finns sedan symbolen
”Detaljplanering” att klicka på. Gå därefter in på ”Pågående detaljplaner” i
vänsterspalten och välj sedan detaljplanen med titeln ”Omvandlingsområde Färgens
östra strand”.)



Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12, Alingsås
Utställningen är öppen mån-fre kl 8-17

Handläggare: Kristine Bayard , mail: kristine.bayard@alingsas.se, tfn: 0322-61 68 92
Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under samrådstiden, gärna via e-post,
annars skriftligt till adresser enligt nedan. Synpunkter ska vara samhällsbyggnadskontoret
tillhanda senast 11 augusti 2019.
Om du önskar få planhandlingarna utskrivna är du välkommen att besöka oss, eller kontakta
oss via mail eller telefon, så skickar vi handlingarna med post.
Med hänsyn till semestrar kan det tidvis vara svårt att nå de ansvariga tjänstemännen.
Samrådstiden har därför gjorts längre än de tre veckor som annars är normalt. Under vecka
28-31 är bemanningen begränsad. Ring gärna före besök.
2. Granskning
När samrådet är klart kommer kommunen sammanställa samtliga skriftliga synpunkter och
kommunens förslag med anledning av synpunkterna i en Samrådsredogörelse. Därefter
kommer kommunen i en underrättelse att informera om planförslaget samt hålla det
tillgängligt för granskning. Granskningstiden är minst tre veckor och då finns också tillfälle
att inkomma med synpunkter. Samtliga skriftliga synpunkter under granskningen
sammanställs i ett Granskningsutlåtande. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast
under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.
3. Antagande
Efter eventuella revideringar förs planen till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för
antagande.
Alingsås den 2019-06-24
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
=
Alingsås kommun, samhällsbyggnad
Postadress: 441 81 Alingsås, Besöksadress: Sveagatan 12
Telefon: 0322-61 62 60
samhallsbyggnad@alingsas.se
www.alingsas.se
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Kristine Bayard, tfn 0322-61 68 92

Planbeskrivning

Utökat förfarande, dnr 2017.200
Upprättad 2019-05-24, reviderad 2019-06-20
Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-20

Samrådshandling
Detaljplan för Alingsås,

Omvandlingsområde Färgens östra strand
Sida 271 av 373

Sammanfattning

Planområdet ligger mellan sjön Stora Färgen och väg 180, ca 8 km från Alingsås stadskärna. I planområdet
ingår Sundet, Skämningared, Svanvik, Färgered och Pojkebo. Syftet med planen är att, i samband med
utbyggnaden av det kommunala VA-ledningsnätet inom planområdet, utöka byggrätter för befintlig bebyggelse och möjliggöra nya avstyckningar för ny bostadsbebyggelse. Syftet är också att möjliggöra en förbättring
av befintliga vägars standard för att klara omvandling av fritidshus till permanentboende samt möjliggöra en
sammankoppling av Färgesundsvägen, Svanviksvägen och Pojkebovägen. Planens målsättning är att bibehålla
områdets karaktär och naturvärden samt att säkerställa tillgängligheten till stranden.
Området vid Färgens östra strand är ett så kallat omvandlingsområde. Området som från början var ett
renodlat fritidshusområde övergår numera successivt till ett årentruntboende. Planområdet är varierat och
karaktären av fritidshusområde lever fortfarande kvar. Inom planområdet finns ca 160 befintliga bostadshus
varav ca 60% utgörs av fritidshus. De första stugorna uppfördes redan i början på 1900-talet. Utbyggnaden
har skett successivt, till en början utan någon direkt reglering. Senare har byggnaderna styrts av regler om
bostadsytor på maximalt 50 kvadratmeter och husen är mestadels små och ligger glest. Denna detaljplan med
dess bestämmelser ger möjlighet att bygga större hus än vad som är tillåtet idag vilket förbättrar möjligheten
att erhålla permanentbostadsstandard. I och med anslutning till kommunalt VA erbjuds fastighetsägarna i
gengäld en större byggrätt. Idag är möjligheten att bygga ut sitt fritidshus eller bygga ett permanentbostadshus
starkt begränsad eftersom gällande områdesbestämmelser håller nere husstorlekarna.
De nya bestämmelserna ersätter områdesbestämmelserna och detaljplanen kommer alltså att kunna möjliggöra
större hus. Största byggnadarea (BYA) föreslås vara 200 kvm men bara om det är lika med eller understiger
20% av fastighetens area. Generellt tillåts endast friliggande enbostadshus i området. Husen får högst utföras i
en våning med inredd vind.
Trafikmängden vid Färgens östra strand kommer att öka, vilket är en naturlig konsekvens av framförallt en
ökad bostadspermanentning men även av exploatering. De ökade trafikmängderna kommer att ställa krav på
det lokala vägnätet och att fler mötesplatser anläggs.
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Planprocessen

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

PLANPROGRAM

FÄRGENS ÖSTRA STRAND

SAMRÅD

GRANSKNING

Sida 273 av 373

ANTAGANDE

LAGA KRAFT

3

Planbeskrivning
1. Inledning
Planens syfte

Syftet med planen är att, i samband med utbyggnaden av det kommunala VA-ledningsnätet inom planområdet, utöka byggrätter för befintlig bebyggelse och möjliggöra nya avstyckningar för ny bostadsbebyggelse.
Syftet är också att möjliggöra en förbättring av befintliga vägars standard för att klara omvandling av
fritidshus till permanentboende samt möjliggöra en sammankoppling av Färgesundsvägen, Svanviksvägen och
Pojkebovägen. Planens målsättning är att bibehålla områdets karaktär och naturvärden samt att säkerställa
tillgängligheten till stranden.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser.
Till detaljplanen fogas en Planbeskrivning och en Illustrationskarta. Dessa har ingen rättsverkan utan ska
underlätta förståelsen av planen och vara vägledande vid tolkningen av den.
Plankarta och illustrationskarta är i denna detaljplan uppdelad i tre olika sidor vardera med anledning av
planområdets storlek.
Efter ett samrådsskede upprättas en Samrådsredogörelse med samtliga skriftliga synpunkter på förslaget.
Efter ett skede med granskning av planen upprättas också ett Granskningsutlåtande. En övrig handling är en
Fastighetsförteckning.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-04 om planprioritering. Uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår i
prioriteringslistan.
En del av planområdet (Sundet, Skämningared och Svanvik) har tidigare omfattats av ett detaljplaneförslag
som var på samråd år 2014.

Gällande detaljplan

För området gäller följande områdesbestämmelser (med laga kraft-datum inom parentes):
Upphävande av del av områdesbestämmelser för stugområdet Alingsås-Hulabäck m.m. (2005-06-10)
•
Områdesbestämmelser för stugområdet Alingsås-Hulabäck m.m. (1994-10-03)
•
Områdesbestämmelser för Sundet-Skämningared (1992-03-26)
•
Områdesbestämmelser för Svanvik (1990-07-23)
•
I områdesbestämmelserna begränsas den största tillåtna byggnadsarean till 50 kvm för huvudbyggnad och
20 kvm för komplementbyggnad. Undantag är fritidsanläggningarna och de hus som beboddes året runt före
1984. Genomförandetiden har gått ut för ovanstående planer. När den nya detaljplanen vunnit laga kraft
kommer den att upphäva samtliga områdesbestämmelser.

Planområde

Planområdet ligger mellan sjön Färgen och väg 180, ca 8 km från Alingsås stadskärna. Planområdet är ca
78 hektar och all mark är i privat ägo. I planområdet ingår Sundet, Skämningared, Svanvik, Färgered och
Pojkebo.

Planprogram

För området har upprättats ett Program för utveckling av Färgens Östra Strand, som antogs av kommunfullmäktige 2010-03-08 § 50 (se karta sida 5).
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Befintligt bebyggelseområde
Ny bebyggelse
Särskilt värdefull natur
Natur av värde för rekreation
Huvudväg med förbättrad standard

Programförslaget från 2010
Programmets syfte är att pröva utveckling av Färgens östra strand från fritidshusbebyggelse till åretruntboende
med möjlighet till förtätning och nya mindre områden för bostäder. Målsättningarna för utvecklingen av
Färgens östra strand är att det blir ett område med attraktiva boendemiljöer, tydlig vattenkontakt, lantlig
karaktär och närhet till natur och rekreation.
Programmet definierar följande utgångspunkter för planeringen:
De utpekade områdena med landskapsvärden och naturvärden sparas.
•
Kontakten med vattnet värnas.
•
Befintliga släpp mellan strandtomterna bevaras.
•
En måttlig exploatering som lämnar plats åt flera gröna kilar.
•
Stora tomter med plats för djurliv.
•
Inom norra Skämningared föreslås småskaliga flerfamiljshus eller grupphusbebyggelse i högst två och ett
•
halvt plan.
Gamla stigar sparas.
•
Äldre träd, stenmurar samt vägar närmast den äldre bebyggelsen bevaras.
•
Områden med kända fornlämningar bebyggs ej.
•
Ny bebyggelse nära den utpekade kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen anpassas för att inte störa den
•
äldre bebyggelsen.

FÄRGENS ÖSTRA STRAND
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Bilder på befintlig bebyggelse
•

•
•
•

Trafikstrukturen i området ses över så att vägarna i området fungerar för en större mängd bilar och för
utryckningsfordon. För att kollektivtrafik, post, sophämtning, hemtjänst och annan service ska kunna
utföras effektivt behövs ett sammanhängande vägnät. Vissa vägar anpassas för bussar. Trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter förbättras.
Bebyggelseområdena ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet.
I bebyggelseområdena tillåts verksamheter som inte är störande för omgivningen.
En ny vägförbindelse föreslås mellan Svanviksvägen och Färgesundsvägen.

Planförslaget följer programmets riktlinjer förutom på följande punkter.
• I planen föreslås i huvudsak enfamiljshus.
• Planen möjliggör en sammankoppling av vägnätet men ställer inte krav på genomförandet.
• Antalet nya tomter som föreslås i detaljplanen är färre än antalet som föreslås i planprogrammets huvudalternativ.

Översiktsplan

I den kommuntäckande översiktsplanen har avvägningar gjorts mellan de motstående allmänna intressena att
bevara naturvärden och rekreationsområden samt att exploatera mark som är lämplig för bebyggelse. Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018. Inga specifika riktlinjer finns för det område
som detaljplanen är belägen inom. Enligt beskriven målbild i översiktsplanen ska invånarantalet växa på ett
hållbart sätt, så att bebyggelsestrukturen främjar gång- cykel och kollektivtrafik. Detta innebär att huvudparten av ny bebyggelse ska tillkomma i anslutning till befintliga orter och i lägen med bra kollektivtrafik.
Förtätning inom Alingsås stad och orter är eftersträvansvärt och ska ske på ett sätt så att värdefull grönska och
historiska och identitetsfulla miljöer sparas och utvecklas. Detaljplanen bedöms överensstämma med översiktsplanen.
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2. Bebyggelse
Planområdet idag
Bebyggelsestruktur
Området vid Färgens östra strand är ett så kallat omvandlingsområde. Området som från början var ett renodlat fritidshusområde övergår numera successivt till ett årentruntboende. Planområdet är varierat och karaktären av fritidshusområde lever fortfarande kvar. Husen är relativt små och ligger på stora tomter inbäddade
i grönska. Vägarna är smala och närheten till skog och sjö ger en lantlig prägel. Landskapet är kuperat och
varierande. Här finns öppna områden med betesdjur, vacker ekskog, granskog, våtmarker och områden med
varierad vegetation och berg i dagen. Områdets karaktär är en viktig del i planens syfte att bibehålla. Området
ligger lite avsides från tätorten, ca 8 km från stadskärnan och vägarna inom området tjänar huvudsakligen
dem som bor i området.
Inom planområdet finns ca 160 befintliga bostadshus varav ca 60% utgörs av fritidshus. De första stugorna
uppfördes redan i början på 1900-talet. Utbyggnaden har skett successivt, till en början utan någon direkt
reglering. Senare har byggnaderna styrts av regler om bostadsytor på maximalt 50 kvadratmeter och husen
är mestadels små och ligger glest. Tomterna varierar både i storlek och form och är oftast bebyggda med en
huvudbyggnad samt en eller flera komplementbyggnader. Från Sundet i norr till Pojkebo i söder är flertalet
tomter mellan 1 500 och 2 500 kvadratmeter stora, de minsta ca 1 100 och ett fåtal uppemot 7 000 kvadratmeter. Husen är vanligtvis i trä, har sadeltak och varierar i storlek även om huvuddelen fortfarande är relativt
små i 1-2 vån.
Lägergårdar
I Sundet finns en lägergård kallad Färgengården. Gården används bland annat för konfirmandläger, gudstjänster och dagläger för skolbarn. Färgengården består av en huvudbyggnad med kök, samlingslokaler och
sovplatser. Två sidobyggnader med kontor, duschar och toaletter samt flera små stugor med sovplatser. I anslutning till gården finns en badplats.
I Pojkebo finns ytterliggare en lägergård som de senaste åren hyrts ut till kommunen och nyttjats som bostad
för bl.a. ensamkommande flyktingbarn.
Lägergårdarna omfattas inte av gällande områdesbestämmelser.
Befintlig service
Inom planområdet saknas kommersiell och offentlig service. Sex kilometer norr om planområdet finns förskola, skola och vårdcentral i Östra Ängabo. Sju kilometer norr om planområdet finns en stor livsmedelsbutik.

Omvandling av fritidshus

Denna detaljplan med dess bestämmelser ger möjlighet att bygga större hus än vad som är tillåtet idag vilket
förbättrar möjligheten att erhålla permanentbostadsstandard. I och med anslutning till kommunalt vatten och
avlopp erbjuds fastighetsägarna i gengäld en större byggrätt. Idag är möjligheten att bygga ut sitt fritidshus
eller bygga ett permanentbostadshus starkt begränsad eftersom gällande områdesbestämmelser håller nere
husstorlekarna.
De nya bestämmelserna ersätter områdesbestämmelserna och detaljplanen kommer alltså att kunna möjliggöra
större hus. Största byggnadsarea (BYA) föreslås vara 200 kvm men bara om det är lika med eller understiger
20% av fastighetens area. Generellt tillåts endast friliggande enbostadshus i området. Husen får högst utföras
i en våning med inredd vind. Det innebär att det är tillåtet med enplanshus och 1,5-planshus. Det är också
tillåtet med enplanshus med suterrängvåning. Påverkan på grannars utsikt mot sjön ska undvikas så långt som
det är möjligt.
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En generell bestämmelse anger minsta fastighetsstorlek 1200 kvm. Den gäller inom större delen av planområdet. Vissa befintliga fastigheter är mindre än 1200 kvm och specifika bestämmelser med beteckningen d1
anger därför 1000 kvm som lägsta tillåtna fastighetsstorlek.
Bestämmelsen om minsta fastighetsstorlek ger möjlighet för vissa fastigheter att styckas av till flera tomter. En
del befintliga fastigheter är mycket stora och för att motverka att dessa indelas i alltför många fastigheter anger
bestämmelsen d2 en minsta tillåtna fastighetsstorlek på 2000 eller 3000 kvm.
Det är upp till ca 15 st nya bostäder som kan tillkomma i området genom avstyckning av befintliga fastigheter
men siffran är osäker då det är upp till varje enskild fastighetsägare att stycka av eller inte. För att kunna
stycka av och bygga nytt bostadshus på den befintliga eller på den nya tomten krävs anslutning till kommunalt
vatten och avlopp.

Ny bebyggelse

Utöver de nya tomter som kan uppkomma vid avstyckning av befintliga föreslås en del ny bostadsbebyggelse.
Det är dessa som redovisas på illustrationskartan tillhörande detaljplanen. För att behålla områdets friluftsoch landskapsvärden har den nya bebyggelsen delats upp i mindre kvarter. Minsta tillåtna tomtstorlek för de
nya tomterna är 1000-1200 kvm och även här är största tillåtna byggnadsarea 200 kvm.
Det totala antalet nya tomter som föreslås är ca 50 stycken. Det är färre än vad som föreslogs i planprogrammet som föregick denna detaljplan. Motivet till detta är att inte påverka områdets karaktär i för hög grad och
att de befintliga vägarna inte klarar ett större bostadsbestånd med den ökade mängden trafik som det skulle
generera.

Naturmark i Svanvik som föreslås bebyggas med nya
bostäder

Naturmark i Skämningared som föreslås bebyggas med
nya bostäder

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Alingsås kommun gjorde, i samarbete med Västarvet, en inventering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse
mellan åren 2009-2011. Inom det aktuella planområdet ligger några av de inventerade byggnaderna. Alla
byggnader som har ett högt kulturhistoriskt värde omfattas av 8 kapitlet § 13 (förbud mot förvanskning och
rivning) och § 14 (underhåll och varsamhet) i Plan- och bygglagen. Dessa byggnader föreslås därför få q- eller
k-bestämmelser för att kunna bibehålla det kulturhistoriska värdet på de enskilda byggnaderna samt på den
omgivande kulturmiljön.
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De byggnader som föreslås få skyddsbestämmelse
har kulturhistoriska värden som är viktiga att
bevara då de utgör välbevarade och tidstypiska
exempel från sin tid. De bidrar till att visa utvecklingen av områdets historia med bland annat
torpmiljöer och fritidshus.
Följande byggnader pekas ut i byggnadsinventeringen som nämns ovan och bedöms ha värde A - B
dvs. mycket högt - högt kulturhistoriskt värde:
Skämningared 2:26: Välbevarad torpstuga
•
med tillhörande jordkällare.
Svanvik 1:1: Välbevarad torpstuga med tillhö•
rande uthus och jordkällare.
Skämningared 1:35: Välbevarad torpstuga
•
med tillhörande uthus och jordkällare.
Alingsås-Hulabäck 2:30: Välbevarad torpstuga
•
med tillhörande uthus och jordkällare.
Hjälmared 1:33: Spektakulär samlingsbygg•
nad.
Dessa byggnader bedöms omfattas av 8 kapitlet
§ 13 i Plan- och bygglagen och får ej rivas eller
förvanskas. Exteriöra vård- och underhållsåtgärder
ska utföras varsamt med sådana material och
metoder som överensstämmer med byggnadens
originalutförande. Detta regleras genom planbestämmelse q.
Följande byggnader pekas ut i byggnadsinventeringen som nämns ovan och bedöms ha värde C
dvs. kulturhistoriskt värde:
Skämningared 1:44: Knuttimrad byggnad
•
som flyttats från Hälsingland på 1930-talet.
Skämningared 1:23: Sommarvilla från 1920•
talet
Alingsås-Hulabäck 2:36: Välbevarad villa från
•
tiden kring 1950
Alingsås-Hulabäck 2:37: Välbevarad och
•
tidstypisk villa från ca 1960
Alingsås-Hulabäck 2:50: Välbevarad och
•
tidstypisk villa från ca 1960
Alingsås-Hulabäck 2:6: Välbevarad och
•
tidstypiskt sommarhus
Hjälmared 1:67: Välbevarade uthus
•
Dessa byggnader bedöms omfattas av 8 kapitlet
§ 14 i Plan- och bygglagen. Underhåll, om- och
tillbyggnad ska ske varsamt så att den ursprungliga
karaktären bevaras. Detta regleras genom planbestämmelse k.
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Riksintresse kulturmiljö
Detaljplanen berörs inte av riksintresse för kulturmiljövården.

Gestaltning

Av tradition har husen i området uppförts i trä även om enstaka undantag finns. För att hålla ihop bebyggelsen
i området finns därför planbestämmelsen om att fasader och stomme även fortsättningsvis ska utgöras av
trä. Det är viktigt att husen smälter in i området och att naturen fortsätter vara ett framträdande inslag som
bäddar in husen i grönska.
Terränganpassning
En planbestämmelse anger att byggnaders placering och utformning ska anpassas till befintlig terräng. Husens
placering ska följa höjdskillnaderna och mycket kuperade tomter bör bebyggas med souterränghus. Anpassning
bör inte heller ske med höga socklar, murar och utfyllnader. Genom att sträva efter att inte göra om terrängen
kan befintlig vegetation sparas i högre grad.
Komplementbyggnader
Komplementbyggnader tillåts inom angiven byggnadsarea med en högsta byggnadshöjd på 3 meter. När det
gäller en- och tvåbostadshus finns ett antal åtgärder som är bygglovsbefriade. Förutom friggebod på maximalt
15 kvadratmeter, får man även uppföra attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan byggnationen påbörjas måste en anmälan göras till samhällsbyggnadsnämnden och man måste få ett startbesked.
Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara
4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter.
Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd,
gäststuga eller garage (komplementbyggnad). Om attefallshuset uppförs närmare gränsen än 4,5 meter krävs
berörda grannars medgivande. Bygglovsbefriade komplementbyggnader får dock inte uppföras inom strandskyddat område.

Tillgänglighet

Planområdet är i vissa delar kraftigt kuperat och tillgängligheten till de befintliga bostäderna ar troligtvis
varierande. En del av tillfartsvägarna är branta och inte asfalterade.
För nybyggnad av bostäder finns föreskrifter om tillgänglighet i Boverkets Byggregler, BBR. Tillgänglighet till
en- och tvåbostadshus kan undantas med hänsyn till besvärliga terrängförhållanden på tomten. Ramp med
maximal lutning 1:12 ska dock kunna anordnas till entré. Önskvärt är att ramper har maximal lutning 1:20.

Lägergårdarna i framtiden

Färgengården får i denna detaljplan användningen R - besöksanläggning. Fastigheten är indelad i olika delar
som ges olika möjligheter till byggnation. Inom det område där huvudbyggnaden är lokaliserad är den största
tillåtna byggnadsarean 600 kvm. Det innebär att detta område kan bebyggas med ytterligare ca 140 kvm.
Inom den del som idag är bebyggd med övernattningsstugor tillåts byggnadsarean 350 kvm vilket innebär att
ytterligare ca 70 kvm kan bebyggas.
Inom fastigheten där Pojkebo lägergård ligger ges möjlighet till avstyckning och möjlighet att bygga bostäder i
form av enbostadshus eller parhus med samma byggnadsarea och våningsantal som i övriga planområdet.

3. Gator och trafik
Trafiken och vägarna idag

Området angörs via tre olika vägar som alla ansluter till väg 180, Boråsvägen, i tre olika korsningspunkter. I
den norra korsningen, närmast Alingsås, ansluter Färgesundsvägen till Sundet, Furutången och Skämningared.
I den mittersta korsningen ansluter Svanviksvägen till Alingsås golfbana samt Svanvik.

10

Sida 280 av 373

DETALJPLAN

H

mot Alingsås

HJÄLMARED 1:38>1

HJÄLMARED 1:37>1

HJÄLMARED 1:39>1

HJÄLMARED 1:36>1

HJÄLMARED 1:40>1

HJÄLMARED 1:60>1

HJÄLMARED 1:34>1
HJÄLMARED 1:54>1

HJÄLMARED 1:56>1

HJÄLMARED 1:61>1

HJÄLMARED 1:53>1

HJÄLMARED 1:41>1

HJÄLMARED 1:58>1

HJÄLMARED 1:67>1

HJÄLMARED 1:62>1
HJÄLMARED 1:70>1

SUNDET

HJÄLMARED 1:68>1

HJÄLMARED 1:59>1

nytt vänstersvängfält

HJÄLMARED 1:49>1

HJÄLMARED 1:55>1

HJÄLMARED 1:48>1

HJÄLMARED 1:33>1

HJÄLMARED 1:44>1

HJÄLMARED 1:42>1

HJÄLMARED 1:47>1

HJÄLMARED 1:69>1

HJÄLMARED 1:52>1

HJÄLMARED 1:63>1

H

HJÄLMARED 1:76>1

HJÄLMARED 1:50>1
HJÄLMARED 1:64>1

HJÄLMARED 1:51>1

HJÄLMARED 1:35>1

HJÄLMARED 1:43>1

HJÄLMARED 1:20>1

HJÄLMARED 1:66>1

HJÄLMARED 1:65>1

HJÄLMARED 1:19>1

SKÄMNINGARED 4:1>1

HJÄLMARED 1:12>1

FURUTÅNGEN

HJÄLMARED 1:11>1

SKÄMNINGARED 5:1>3

SKÄMNINGARED 1:34>1
SKÄMNINGARED 1:30>1

SKÄMNINGARED 7:1>1
SKÄMNINGARED 5:6>1

SKÄMNINGARED 1:32>1
SKÄMNINGARED 1:33>1

SKÄMNINGARED 5:5>1

SKÄMNINGARED 2:27>1
SKÄMNINGARED 1:31>1

SKÄMNINGARED 5:7>1

SKÄMNINGARED 5:2>1

SKÄMNINGARED 5:4>1

SKÄMNINGARED 5:1>1

SKÄMNINGARED
SKÄMNINGARED 5:3>1

SKÄMNINGARED 2:26>1

SKÄMNINGARED 1:38>1
SKÄMNINGARED 6:1>1
SKÄMNINGARED 5:1>4

SKÄMNINGARED 1:28>1

SKÄMNINGARED 1:29>1

SVANVIK 1:9>1
SVANVIK 1:32>1

SKÄMNINGARED 2:25>1
SKÄMNINGARED 5:8>1

SVANVIK 1:8>1
SKÄMNINGARED 1:37>1

SVANVIK 1:13>1

SVANVIK 1:10>1

SKÄMNINGARED 5:9>1

SVANVIK 1:7>1
SKÄMNINGARED 2:22>1

SVANVIK 1:12>1

SKÄMNINGARED 2:23>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:57>1
SVANVIK 1:11>1
SKÄMNINGARED 2:20>1

SVANVIK 1:2>1

SVANVIK 1:6>1

SVANVIK 1:3>1

SVANVIK
SVANVIK 1:5>1

SKÄMNINGARED 2:19>1
SKÄMNINGARED 2:21>1

SVANVIK 1:14>1

SVANVIK 1:18>1

SVANVIK 1:15>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:61>1
SVANVIK 1:31>1
SVANVIK 1:4>1
SVANVIK 1:16>1

SVANVIK 1:17>1

SVANVIK 1:21>1

SVANVIK 1:1>1
SVANVIK 1:22>1
SVANVIK 1:20>1

SVANVIK 1:30>1

SVANVIK 1:19>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:8>1

SVANVIK 1:23>1

SVANVIK 1:29>1
SVANVIK 1:24>1

SVANVIK 1:25>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 1:7>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:54>1
SVANVIK 1:28>1

SVANVIK 1:27>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:60>1

SVANVIK 1:26>1

Trafikkarta som visar befintliga vägar
i området, samt korsningspunkter
vid länsväg 180, läge för nytt
vänstersvängfält samt busshållplatser

SKÄMNINGARED 1:10>1

SKÄMNINGARED 1:36>1

SKÄMNINGARED 1:40>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:4>1
SKÄMNINGARED 1:41>1
SKÄMNINGARED 1:39>1
SKÄMNINGARED 1:45>1
SKÄMNINGARED 1:42>1

SKÄMNINGARED 1:44>1

H

SKÄMNINGARED 1:26>1
SKÄMNINGARED 1:43>1

FÄRGERED

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:37>1

SKÄMNINGARED 1:35>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:36>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:30>1
SKÄMNINGARED 1:27>1

LYGNARED 1:20>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:35>1

SKÄMNINGARED 1:24>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:38>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 1:20>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:39>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:48>1

SKÄMNINGARED 1:23>1

mot Borås

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:49>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:50>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:40>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:52>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:19>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 1:5>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:31>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:53>1

SKÄMNINGARED 1:25>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:43>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:7>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:18>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:22>1

SKÄMNINGARED 1:10>2

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:14>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:51>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:42>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:45>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:44>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:8>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:32>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:17>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 1:23>1
LYGNARED 1:33>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:46>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:47>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:13>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:9>1
LYGNARED S:2>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:41>1

I den södra korsningen, närmast Borås, ansluter Pojkebovägen till Pojkebo och Färgered. De tre vägarna är smala,
slingrar sig fram genom terrängen och har på ett flertal
platser dålig sikt. Alla vägsträckor är asfalterade, utöver detta
är vägarnas bärighet okänd men då området än så länge kan
klassas som fritidshusområde är standarden troligtvis relativt låg.

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:55>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 1:6>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:11>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:23>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:22>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:24>1

POJKEBO

LYGNARED 1:3>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:18>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:15>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:28>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:21>1

LYGNARED 1:35>3

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:34>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:29>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:5>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:21>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:27>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:26>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:6>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:25>1

LYGNARED 1:35>2

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:59>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:10>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:24>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:13>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:19>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:14>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:15>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:16>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 1:12>1

LYGNARED 1:35>1

ALINGSÅS-HULABÄCK 2:20>1
ALINGSÅS-HULABÄCK 2:17>1

FAGERLID 1:4>1

Färgesundsvägen och Svanviksvägen är sammankopplade med möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig
mellan dem medan Pojkebovägen ligger helt för sig själv. På vissa sträckor ligger hus, garage och stödmurar
väldigt nära vägen. Det finns bara belysning på en plats längs vägnätet, precis i en trevägskorsning längs
Svanviksvägen.
Färgesundsvägen är skyltad med en rekommenderad lägre hastighet på 30 kilometer i timmen och med en
begränsad fordonslängd på max 12 meter. Vägen är cirka 3,5 meter bred och det finns 14 mötesplatser längs
vägen. Svanviksvägen är skyltad med en hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen. Vägen är cirka tre
meter bred och det finns sex mötesplatser längs sträckan. En bit efter golfbanan finns även två stycken gupp.
Pojkebovägen är skyltad med en rekommenderad lägre hastighet på 30 kilometer i timmen. Vägen är cirka 3
meter bred och det finns sju gupp längs sträckan, däremot finns det inga mötesplatser. Viktiga målpunkter för
trafik inom närområdet är, utöver bostäder, busshållplatser längs väg 180, lägergårdar, badplatser.
och golfbanan.
Viktiga målpunkter för trafik inom närområdet är busshållplatserna, badplatserna och golfbanan.
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Huvudmannaskap

Idag sköts de lokala vägarna av fyra olika vägföreningar och ansvaret för drift och underhåll föreslås i framtiden vara fördelat på samma sätt som idag, alltså med enskilt huvudmannaskap. Skillnaderna mellan enskilt
huvudmannaskap och kommunalt huvudmannaskap är att om kommunen inte är huvudman för allmän plats,
så innebär det att det är upp till fastighetsägarena inom planområdet att bestämma hur den allmänna platsen
ska ordnas och underhållas. Normalt hanteras detta genom en vägförening.
Kommunen får i detaljplanen även bestämma hur allmänna platser som kommunen inte ska vara huvudman
för, ska utformas och användas. Fastighetsägarna i området ansvarar för vägarnas drift och underhåll. Om
kommunen är huvudman för allmän plats ska vägar utformas enligt ”ortens sed”, vilket innebär att kommunen
är skyldig att hålla en likvärdig gatustandard som inom liknande detaljplanerade områden. Kommunen får
besluta att berörda fastigheter inom gällande detaljplan ska betala kostnader för anläggandet eller ombyggnaden av befintliga vägar. Kostnaderna ska i så fall fördelas på ett skäligt och rättvist sätt. Kommunen är i så fall
även ansvarig för vägarnas drift och underhåll. I den nu aktuella detaljplanen för Färgens östra strand föreslår
kommunen att huvudmannaskapet ska vara enskilt. Om kommunen i detaljplanen bestämmer att huvudmannaskapet ska vara enskilt för allmän plats så ska det finnas särskilda skäl för det.
Kommunen bedömer att de särskilda skäl för att avsäga sig ansvaret för allmän platsmark vid Färgens östra
strand är;
Avstånd till kommunens tätort; Området vid Färgens östra strand ligger ca 8 km från stadens centrum
•
och är inte sammankopplad med stadens olika stadsdelar. Med andra ord tillhör inte bebyggelsen i
planområdet tätorten. I kommunens strategiska planering är Färgens östra strand inte utpekat som ett
tillväxtområde. Alla tre lokalvägarna är återvändsgator och ingen genomfartstrafik sker alltså här.
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•
•
•

Befintliga förhållanden i fråga om vägskötsel; Vägarna sköts idag av fyra olika vägföreningar.
Avsaknad av kommunalt bedriva anläggningar; Det finns inga målpunkter som kommunen driver eller
tillhandahar för allmänheten i området och allmänheten har inget behov av tillträde.
Områdets karaktär kan bibehållas; Om huvudmannaskapet är enskilt är chansen större att vägnätet fortsätter att se ut likt befintligt än om det skulle bli kommunalt huvudmanaskap. Detta eftersom vägarna
riskerar att behöva breddas och rätas ut om kommunen ansvarar för dess drift och underhåll. Vägnätet är
en viktig del av områdets karaktär med sina idag relativt smala och slingriga vägar.

Framtidsprognos

En utredning av konsekvenser av planens genomförande på trafikmiljön har genomförts av COWI (2018-0424). Trafikutredningen redovisar beräknade trafikmängder för olika framtidsscenarier med olika mängd ny
bebyggelse. Utredningen redovisar även de förslag till åtgärder som beskrivs senare i detta avsnitt.
I dagsläget är trafikmängderna vid Färgens östra strand relativt låga. Detta beror främst på antalet hus men
också på att antalet fritidshus överstiger antalet permanenta bostäder. I trafikutredningen antas den totala
trafikmängden per årsmedeldygn i hela området vara 900 fordonsrörelser. Då antas att 50% av bostäderna är
permanent bebodda vilket är högt räknat. Utöver biltrafik till och från bostäderna förekommer tung trafik i
form av sophämtning och ett fåtal transporter för drift och underhåll av bebyggelsen samt vid nybyggnation.
Vid vissa tillfällen kör även buss till lägergården i Sundet.
Efter fritidshusens omvandling till permanentbostäder samt genom nybyggnation kommer trafikmängderna
att öka. Bostadpermanentning medför en allmän trafikökning eftersom att fler permanenta bostäder ger
upphov till fler trafikrörelser. För att beräkna trafikmängder samt analysera trafikflöden vid exploatering
enligt detaljplanen har ett trafikalstringstal för denna typ av område använts. Färgens östra strand klassas som
ett perifert område med låg exploateringsnivå. En permanentbostad genererar då cirka 5,6 resor per årsmedeldygn och ett fritidshus omkring en resa per årsmedeldygn. Inom detaljplaneområdet för Färgens östra strand
finns i nuläget 160 tomter, varav ungefär 40 procent av dessa är permanentbostäder. Golfbanan antas generera
ungefär 400 fordon per årsmedeldygn. Siffran är grovt räknad eftersom att både golfbanan och dess restaurang
är stängd under vinterhalvåret. Denna uträkning baseras på att inga förändringar sker avseende
golfbanans utbud eller trafikalstring.
Om detaljplanen genomförs fullt ut innebär det att alla befintliga fritidshus omvandlas till permanentbostäder
och att ca 50 nya tomter styckas av och bebyggs. Vissa avstyckningar kan också göras av befintliga fastigheter
vilket innebär att antalet nya tomter kan komma att uppgå till ca 65 stycken. Då uppgår det totala antalet
bostäder inom planområdet till 225 stycken. Trafikalstringen beräknas då uppgå till 1 700 fordon per dygn.
Detta innebär att trafikmängden i området kommer att öka med runt 85% jämfört med nuläget. Trafikökningen beror framför allt på permanentningen av fritidshusen. Om inga nya tomter styckas av och bebyggs
beräknas trafikalstringen uppgå till 1336 fordon per dygn, vilket innebär en ökning med runt 50% jämfört
med nuläget.
Denna framtidsprognos är baserad på samma beräkningssätt som i trafikutredningen och har anpassats till
det antal nya bostäder som möjliggörs i detta planförslag. Av de framtidsprognoser som redovisas i trafikutredningen är det scenario 3 som är närmast det framtidsscenario som möjliggörs i detaljplanen.
På väg 180 ökar trafikmängderna något, vilket hör ihop med att trafikmängderna ökar inom hela utredningsområdet. För att se utvecklingen på väg 180 även framöver har trafikmängderna räknats upp enligt den
allmänna trafikökningen år 2040 i området kring Stor-Göteborg, se tabellen nedan.
Nuläge

Framtidsprognos

ÅDT Nu

5 140

5 465

ÅDT 2040

6 260

6 655
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Åtgärder i det lokala vägnätet

Trafikmängden vid Färgens östra strand kommer att öka, vilket är en naturlig konsekvens av framförallt en
ökad bostadspermanentning men även av exploatering. Områdets smala slingriga vägar bibehåller den lantliga
karaktären och hjälper till att begränsa hastigheterna. Dock innebär denna struktur att trafik enbart kan
mötas där det finns mötesplatser. Ökade trafikmängder ökar även slitaget på områdets vägar, vilket innebär ett
ökat underhållsbehov.
De ökade trafikmängderna kommer att ställa krav på det lokala vägnätet och att fler mötesplatser anläggs.
Enligt VGU är det möjligt att behålla en enfilig väg då hastighetsbegränsningen är 30 km i timmen om
tillfredsställande mötesmöjligheter finns. En studie av mötesplatser har genomförts av SWECO (2019-05-13).
I samråd med vägföreningarna har platser för nya mötesplatser identifierats och befintliga mötesplatser som
behöver åtgärdas har pekats ut. Tillräckliga ytor har avsatts för dessa i plankartan.

Sammankoppling av vägnätet

Detaljplanen gör det möjligt att i framtiden koppla samman de tre befintliga vägarna genom att anlägga en
ny väg mellan Svanvik och Pojkebo. COWI har (2018-04-24) studerat en dragning av vägen som planläggs
i denna detaljplan. Kommunen ställer inga krav på att sammankopplingen genomförs och det enskilda
huvudmannaskapet gör det möjligt för de boende, genom vägföreningarna, att själva besluta om en eventuell
sammankoppling.
Ett sammankopplat vägnät är dock att föredra ur en tillgänglighetsaspekt och underlättar för räddningstjänstens framkomlighet och service såsom sophantering, post osv. Genom att anlägga en ny vägförbindelse mellan
Pojkebovägen och Svanviksvägen och ta bort avstängningen mellan Svanviksvägen och Färgesundsvägen kan
Färgens östra strand få ett sammanhängande vägnät som är mer öppet och tillgängligt för såväl boende som
service. Ett genomgående vägnät är också att föredra för gång- och cykeltrafiken då det blir enklare att röra sig
inom området. Detta kan leda till att fler resor sker med gång eller cykel och både gång och cykel är viktiga
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för att utveckla ett mer hållbart transportsystem. Enligt trafikutredningen är det mest troliga att det inte blir
några markanta förändringar i hur trafiken rör sig vid en sammankoppling av vägnätet. I hög grad antas de
som redan bor i området att fortsätta använda de vägar de gör idag. Trafikflödena på Svanviksvägen, delen
närmast väg 180, kommer att öka mycket på grund av de tillkommande bostäderna längs vägen. Även vissa
av de som bor långt in på Färgesundsvägen respektive Pojkebovägen och som ska mot Alingsås kan antas välja
Svanviksvägen. De som ska resa mot Borås och bor långt in på Färgesundsvägen eller Svanviksvägen kan till
viss del antas använda Pojkebovägen vid in- och utfart.
Sammankopplingen av Svanviksvägen och Pojkebovägen föreslås placeras enligt bilden nedan. Den nya vägen
blir omkring 250 meter lång och ges en bredd på 5,5 meter inklusive längsgående stödremsor á 0,25 meter på
båda sidor. En körbanebredd på 5 meter medger möten mellan personbil och tungt fordon vid 30 km/h och
med utrymmesklass A. Den nya vägen dras genom ett kuperat och skogbeväxt område där den övergripande
lutningen i terrängen är ned mot sjön Färgen. För att minska markintrånget här föreslås vägens linjeföring inte
helt uppfylla god standard enligt VGU.

Nya vägar

En del av de nya bostädernas placering gör att det befintliga vägnätet kan nyttjas för tillfart. För några av de
nya bostadskvarteren behöver nya vägar anläggas. Dessa vägar är betecknade i plankartan, likt befintliga vägar,
som allmän plats GATA. Inom några nya bostadskvarter kan mindre gator/stickgator behöva anläggas för att
nå tomter som inte angränsar till det befintliga vägnätet. De kan ordnas inom bostadskvarteret och den exakta
dragningen av dessa är inte studerad i detalj vilket innebär att det är upp till markägaren att utforma och
anlägga dem och därefter de boende att stå för drift och underhåll.

Väg 180

Väg 180 förbinder Alingsås med Borås, avståndet mellan orterna är cirka 40 kilometer. Längs den aktuella
sträckan, förbi planområdet, är hastighetsbegränsningen 90 km/h. Vägen är cirka 13 meter bred med ett
körfält i vardera riktningen och tillhörande vägren är relativt bred. De tre lokala vägarnas anslutningspunkter
är i dagsläget enkla trevägskorsningar utan vänstersvängfält, men sikten är överlag god i båda riktningar vid
respektive utfart. För de bilar som ska köra ut på väg 180 är det endast skyltat lämna företräde.
Trafikverkets trafikmätning på väg från 2017 visar att trafikmängden uppgår till 5 140 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), av dessa är cirka åtta procent tung trafik. Mätpunkten är placerad cirka 200 meter norr om
Färgesundsvägens anslutning. Sedan förra mätningen (2013) har antalet fordon minskat, men andelen tung
trafik har ökat.
Olycksstatistikutdrag från STRADA (2018-03-14) visar att det sedan år 2001 har skett 9 olyckor på väg 180
utmed sträckan förbi Färgens östra strand, se figur 3. Av dessa har en olycka varit allvarlig och en måttlig,
resterande har varit lindriga eller ej personskadeolyckor. Merparten av olyckorna är singel- eller upphinnandeolyckor, dock är två utav olyckorna avsvängande motorfordon från väg 180 till Färgesundsvägen (höger- respektive vänstersväng).
Vid en utbyggnad av Färgens östra strand ökar belastningen i de tre korsningarna. Trafikmängderna i
anslutningarna varierar mellan 460 och 785 fordon per dygn vid full utbyggnad enligt detaljplanen. Trafikfördelningen i de tre olika korsningarna beror på om vägarna sammankopplas eller inte. Det är Svanviksvägens
infart som kommer att få högst belastning eftersom den även trafikeras av besökare till golfbanan. På grund
av höga trafikflöden på väg 180, och en komplicerad trafiksituation med trafik till både bostäderna och
golfbanan samt oskyddade trafikanter som ska ta sig till busshållplatserna, så behövs ett vänstersvängfält i
korsningen vid Svanviksvägen. Väg 180 är en statlig väg och vänstersvängfältet kommer att planeras, bekostas
och genomföras av Trafikverket, enligt Väglagen (1971:948).
Vid lokalvägarnas utfarter till väg 180 finns planer på att skylta om till stopplikt, istället för dagens lämna
företräde. Anledningen är den höga hastigheten på väg 180 och att risken för olyckor minskar med stopplikt.
Trafikverket planerar även under 2019 att sänka hastighetsgränsen till 80 km/h.
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Gång- och cykeltrafik

Det finns inga gång- och cykelvägar i området och på vägarna finns ingen trafikseparering mellan de olika
trafikslagen, vilket innebär att gång- och cykeltrafik, biltrafik, sopbilar och bussar till lägergården i Sundet,
samsas på samma yta.
I området finns skogsvägar och stigar som används av gång- och cykeltrafik. Fotgängare och cyklister kan
därför ta sig hela vägen längs stranden mellan Sundet och Svanvik och genom skogen mellan Sundet och
golfbanan. Framkomligheten längs dessa sträckor kan i vissa fall vara bristfällig på grund av ojämnheter och
höjdskillnader. Från planområdet kan stadskärnan och resecentrum nås via cykelvägar inom tätorten och en
lågtrafikerad parallellväg till väg 180. Längs med väg 180 finns ingen gång- och cykelväg.
Trafikmängderna och hastigheterna som den föreslagna permanentningen och exploateringen innebär, förväntas trots ökningen vara så låga i hela området att fotgängare och cyklister bedöms få tillräckligt god framkomlighet och säkerhet i blandtrafik. En separering av oskyddade trafikanter rekommenderas dock längs den
östra delen av Svanviksvägen vid passagen genom golfbaneområdet. Detta på grund av att trafiksituationen
är mindre lättöverskådlig med många svängrörelser samtidigt som två olika trafikantgrupper möts, de boende
och besökare till golfbanan. Det är upp till de boende i området att själva genom vägföreningarna ta initiativ
till och bekosta en eventuell gång- och cykelväg längs med Svanviksvägen. Kommunen ställer inga krav på
genomförandet.
Avseende befintliga skogsvägar och stigar i området är de viktiga att bevara, då dessa ger gång- och cykeltrafik
egna utrymmen att vistas på både för resor och rekreation. Speciellt viktigt är det att dessa bevaras om vägnätet
i övrigt inte sammankopplas. Placeringen av ny bebyggelse har gjorts med utgångspunkten att befintliga
skogsvägar och stigar ska bevaras och att nya bostäder ska få kopplingar till dem.
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Ny gång- och cykelväg längs med väg 180
Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråk 9, Borås - Trollhättan (2017-12-06). Väg 180
mellan Alingsås och Borås är en del av detta stråk. Syftet med åtgärdsvalsstudien är att identifiera åtgärder i
stråket som förbättrar förutsättningarna för arbets- och studiependling med bil och buss och därmed bidrar
till regional utveckling. ÅVS:en pekar ut en del brister på den sträcka som är aktuell i denna detaljplan: höga
hastigheter på ställvis bred väg och mycket trafik på anslutande vägar, otrygg miljö för gående och cyklister,
exempelvis mellan Hjälmared och badplatsen vid Lygnared, ökad trafik på grund av nybyggnation och fler
permanentboende söder om Alingsås. Studien har därefter resulterat i en åtgärdsplan.
I åtgärdsplanen planeras för en gång- och cykelväg mellan Lygnared och Hjälmared, längs med västra sidan av
väg 180. Den kommer, enligt Trafikverket, att prioriteras inom ramen för den budget som finns för ståket som
studerats i ÅVS:en och byggnationen är planerad till år 2021.

Kollektivtrafik

Vid de tre anslutningsvägarna till väg 180 finns, från norr till söder, busshållplatserna Hjälmared södra,
Golfbanan och Hulabäck. Följande busslinjer trafikerar hållplatserna:
550 Borås – Alingsås
•
551 Närsbo – Lygnö – Maryd – Alingsås
•
554 Alingsås – Ödenäs – Olofsered
•
Linje 550 är den linje med bäst utbud av de som passerar längs väg 180. På vardagar har den 25 dubbelturer
och i högtrafik har den som bäst kvartstrafik. På helgen är utbudet lägre, lördagar går fem dubbelturer och
söndagar går fyra dubbelturer. Restiderna med linje 550 är cirka 20 minuter in till Alingsås respektive 40
minuter in till Borås. Linje 551 och 554 går bara vardagar och är främst anpassade efter skoltider, därför går de
inte under sommaren. Enligt statistik är Hjälmared södra den busshållplats som används mest frekvent.
Från hållplats Hjälmared södra är det cirka 1,4 kilometer till Sundet, 1,8 kilometer till Furutången och 2,2
kilometer till Skämningared. Från hållplats Golfbanan är det cirka 1,3 kilometer till Svanvik. Från hållplats
Hulabäck är det cirka 1,1 kilometer till Färgered respektive 1 kilometer till Pojkebo. Hållplatsernas standard är
relativt låg, av de tre hållplatserna är det bara ett läge (Hulabäck i riktning mot Alingsås) som har väderskydd.
Resterande lägen består av en hållplatsstolpe i marken. Ingen utav hållplatserna är tillgänglighetsanpassad och
cykelparkering saknas. Det finns inga gång- och cykelbanor till respektive hållplats eller anordnade gång- och
cykelöverfarter. Kollektivtrafikresenärer får använda vägrenen samt korsa väg 180 för att nå hållplatsernas
olika lägen.
Inga särskilda åtgärder planeras för kollektivtrafiken i samband med genomförandet av denna detaljplan.
Trafikutredningen påtalar brister i säkerheten eftersom resenärerna tvingas korsa väg 180 och vistas på
vägrenen. I Trafikverkets åtgärdsplan anges att busshållplatserna i anslutning till planområdet kommer att
åtgärdas i samband med att gång- och cykelvägen byggs. Bl.a. kommer en passage anläggas vid busshållplatsen
vid Hjälmareds folkhögskola. Åtgärderna har ingen färdig tidplan ännu, men de kommer troligtvis genomföras
2019 - 2021. Mittrefuger vid busshållplatser med högt resande kommer också att undersökas, eftersom passagemöjligheter saknas. Passage för bussresenärer kan också underlättas när vänstersvängfält anläggs vid infarten
till Svanviksvägen, eftersom man då naturligt kan få en yta att stå på. Prioritering av vilka hållplatser som
kommer att åtgärdas sker i samråd mellan Västtrafik och Trafikverket.

Parkering för bilar

Parkering sker idag på egen fastighet och så är det planerat att fungera även i framtiden. Vid bygglovprövning
ska det rymmas 2 stycken platser för enbostadshus.
Behovet av eventuella nya parkeringsplatser för lägergården regleras av Alingsås kommuns parkeringsnorm
antagen 2016. Parkeringstalen är en vägledning för att bedöma om lämpligt utrymme för parkering finns vid
genomförandet av detaljplanen. Det är vid bygglovsprövningen som aktuellt behov fastställs och det avgörs om
tillräckligt med parkeringsplatser kan skapas vid byggandet.

FÄRGENS ÖSTRA STRAND

Sida 287 av 373

17

Skolvägar (årskurs 1-6)

Elever i årskurs 1-6 hemmahörande i planområdet hör till Ängaboskolans upptagningsområde. Avståndet till
skolan är ca 6 km och för att ta sig till skolan måste eleverna ta en av lokalbussarna som trafikerar väg 180.
För att komma till busshållplatsen måste eleverna korsa väg 180 på platser där det inte finns angivna gång- och
cykelöverfarter. Möjlighet finns också att cykla längs det lokala vägnätet och parallellt med väg 180 längs en
lågtrafikerad väg.

Räddningsvägar

Utrymning av bostäder sker idag och kommer i framtiden att ske med eventuell stege via fönster och dörrar
på den egna fastigheten. Släckbil ska ha högst 50 meter till alla ytterdörrar på byggnad där insats kan behöva
göras.

Riksintresse kommunikationer

Planområdet berörs inte av riksintresse för kommunikationer.

4. Mark och vatten
Natur och vegetation

Området längs Stora Färgens östra strand är till stor del bevuxet med skog. Närmast vattnet består skogen
främst av lövträd medan barrskogen dominerar några hundra meter inåt land. Golfbanan intill väg 180 utgör
ett stort öppet landskapsparti. Andra öppna områden finns i Hjälmared, Skärsbo och Lygnareds camping.
Terrängen är bitvis starkt kuperad. Aktivt jordbruk bedrivs kring Hulabäck och Hjälmared, skogsbruk främst
norr och söder om Lilla Färgen.
En översiktlig studie och inventering av planområdet har genomförts av Rådhuset arkitekter AB (2008-04-18).
Planområdet bedöms ha vissa naturvärden, vilket grundar sig på områdets funktion som buffertzon gentemot
det angränsande naturreservatet Färgensjöarna samt förekomst av vissa komplexa mikrohabitat (bl.a. mindre
klippbrant med rasbrant och enstaka större skyddsvärda träd). Resultatet av inventeringen är inarbetat i det
förslag som presenteras i planprogrammet från 2010. Där redovisas följande värdefulla naturmiljöer (se karta
på nästa sida):
1. Sumpskogsområde i Sundet.
2. Hällmarktallskog i Skämningared med insprängda mindre våtmarker.
3. Öppen gräsbeväxt sluttning ner mot sjön, markant berg med ek och tall.
4. Halvöppet område vid sjön med ekar, björk och hassel.
5. Äldre björkar med tätt buskskikt av hassel. Mycket blåsippor. Välanvänd stig. Även äldre granar mot
golfbanan. Mot Svanviksvägen gles grov, äldre tallskog med yngre ekar, glest med hassel i buskskiktet,
blockigt, blåbärsris och mossa i fältskiktet. Biologiskt värdefull för variation.
6. Ett mycket fint område med medelåldrig ekskog med gamla björkar, tätt buskskikt av hassel, lundflora
av tex blåsippor, klotpyrola. blockigt, odlingsrösen. Stenmurar. Hackspett och rikt fågelliv. Värdefullt
område. Området har kontakt med sjön via en naturtomt.
7. Sumpskogsområde i Pojkebo bestående av en mosse bevuxen med stora tallar och björk. Rådjursstigar.
8. Sumpskogsområde i Pojkebo som utgörs av ett alkärr med högörter som är lekplats för grodor.
Förutom dessa särskilt utpekade platser är kopplingen till sjön mycket viktig för upplevelsen av landskapet,
tillsammans med höjder, öppna marker och bäckar.
Ny bebyggelse
Vissa delar av skogsområdena som omger den befintliga bebyggelsen kommer att tas ianspåk för ny bostadsbebyggelse. I detta planförslag har därför hänsyn tagits till programförslaget och de utpekade naturmiljöerna
vilket innebär att de till största delen lämnas orörda och inte kommer att tas i anspråk eller påverkas av
exploateringen av nya bostäder. En del av hällmarktallskogen i Skämningared (nr 2) föreslås dock bebyggas
med bostäder och delar av ekskogen (nr 6) mellan Svanvik och Pojkebo behöver tas ianspråk för att koppla
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Område där strandskyddet inträder
Särskilt värdefull natur enligt
planprogrammet
Kända fornlämningar
Mark som föreslås bebyggas

Karta som visar strandskyddsområdet, kända fornlämningar, utpekad värdefull natur, inventerade
våtmarker samt ny bebyggelse
samman Svanviksvägen med Pojkebovägen. Inför beslut om granskning av planen kommer naturvärden inom
de föreslagna områdena för nya bostäder att studeras vidare.
En stor del av planområdet ingår i länsstyrelsens lövskogsinventering från 1985. Lövskogsområdet på den östra
stranden som ingår i länsstyrelsens lövskogsinventering är klass 3. Kommunens bedömning är klass A.

Vatten

Planområdet ligger i direkt angränsning till färgensjöarna Lilla - och Stora Färgen. Sjöarna är djupa, 53 meter i
Stora Färgen och 25 meter i Lilla Färgen och det finns gott om fisk i sjöarna. Den vanligaste fångsten är gädda
och abborre.
Vattentäkt
Lilla Färgen utgör Alingsås kommuns vattentäkt som som förser Alingsås tätort, Västra Bodarna, Saxebäcken,
Simmenäs och Hemsjö-Ingared med dricksvatten.
För att skydda vattentäkten från föroreningar har området runt sjön och dess närmaste tillrinningsområde
klassats som vattenskyddsområde. Detta ställer höga krav på att allt vatten som rinner ner i sjön är så rent
som möjligt. Kommunfullmäktige i Alingsås har den 14 dec 2016 i § 277 med stöd av 7 kap, 22 och 30 § i
Miljöbalken beslutat om nytt vattenskyddsområde och nya skyddsföreskrifter för Färgensjöarnas vattentäkt
i Alingsås kommun. Skyddsföreskrifterna ska förhindra att det inom vattenskyddsområdet sker utsläpp av
sådana förorenande ämnen som kan tränga ner till grund eller ytvattnet och försvåra beredningen av dricksvatten. Föreskrifterna ska även reglera nuvarande och framtida verksamheter inom vattenskyddsområdet. Bl.a. så
regleras hantering och transport av petroleumprodukter, impregneringsmedel, lösningsmedel, bekämpningsmedel och hantering av massor. Båtmotorer av tvåtaktstyp som ej är försedda med direktinsprutning ska fasas ut
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och är förbjudna att framföras fr o m december 2021. Fram till detta datum ska alkylatbensin och miljöanpassade oljor användas i dessa motorer. Fordonstvätt på ytor där avrinningen sker direkt till dagvattennätet eller
till ytvattenrecipient utan infiltration i mark är förbjuden.
En zonindelning av vattenskyddsområdet är nödvändig eftersom det behövs olika regler inom olika delar av
vattenskyddsområdet. Delar av bebyggelsen i Sundet, närmast Lilla färgen samt Färgesundsvägen längs med
sjön ligger inom Primär skyddszon A. Övriga delar av planområdet ligger inom Primär skyddszon.
Vattendrag
Inom planområdet finns flera vattendrag i form av bäckar som leder vatten ner till sjöarna.
Våtmarker
I inventeringen som genomförts av Rådhuset arkitekter AB (2008-04-18) har flera våtmarker identifierats. Se
mer under rubriken Biotopskydd på sida 23.
Följande mål finns med i Alingsås miljömål 2011-2019: ”Andelen våtmarksyta i planlagda områden och
jordbruksbygder ska öka eller behållas oförändrad.” Det nationella miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker
har följande lydelse: ”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”
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Strand som sträcker sig från Svanvik mot
Skämningared

Strand i Pojkebo som delvis privatiserats där
hemfridszonen sträcker sig ända ner till sjön

Strand söder om Sundet

Brygga med otillåten skylt
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Lek och rekreation

Skogarna, stränderna och den vackra naturen som bostadsbebyggelsen omges av, utgör områden och platser
för rekreation. Det finns goda möjligheter att vandra på de lokala vägarna och på de stigar som förbinder
områdena längs med Färgens östra strand med varandra. Vid Sundet finns en gångbro mellan Lilla och Stora
Färgen och via en stig kan man ta sig till Bryngenäs samt skogsområdet intill Röhult.
Någon allmän lekplats finns inte i området idag men möjlighet finns att anlägga lekplatser inom naturområdena på de boendes egna initiativ.

Badplatser och bryggor

Längs med strandlinjen finns flera fina stränder vilket innebär att alla bostäder har en eller flera badplatser
inom gångavstånd. Söder om planområdet finns Lygnareds badplats som är en välbesökt kommunal badplats.
En del fastigheter ligger i direkt anslutning till stranden och har egen strand och/eller brygga. Vid en del stränder har fastighetsägare redan idag bildat föreningar för att organisera skötsel av strandområde och bryggor. I
framtiden kan nya fastighetsägare ingå i dessa föreningar och nya kan bildas. Det enskilda huvudmannaskapet
inom allmänna platser gör det möjligt att bilda gemensamhetsanläggningar där skötsel av gemensamma ytor
kan administreras gemensamt av fastighetsägarna.
Ett ökat antal boende i området kan innebära ett ökat behov av bryggor och båtplatser. Dock tillkommer inga
nya strandtomter och de befintliga strandtomterna har till största delen redan anlagda bryggor och båtplatser.
Att anlägga en brygga kräver normalt strandskyddsdispens eftersom den ofta hindrar eller avhåller allmänheten från att exempelvis paddla kanot eller åka långfärdsskridskor längs stranden. Ofta medför en brygga också
en väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och växtlivet i vattenområdet. Även båtuppläggningsplatser
kräver strandskyddsdispens.
Dispens behövs oftast inte vid renovering av en befintlig brygga, så länge åtgärden inte innebär att bryggan
blir större, flyttas eller får annat utförande. Bryggor kan även anses vara anmälningspliktig och i vissa fall
tillståndspliktig vattenverksamhet.

Allmänhetens tillträde till naturområden

Enligt allemansrätten ska alla stränder, som inte ligger inom en bostads hemfridszon, vara allmänt tillgängliga
vilket innebär att det är tillåtet för alla att vistas där. Några av dessa har dock en privat karaktär idag, vilket
kan innebära att alla inte känner sig välkomna. Bla. finns skyltar som uppger att bryggor är privata.
De naturområden inom planområdet som inte består av privat tomtmark får i detaljplanen ingen specifik
användning. De ytor som omfattas av områdesbestämmelser skrafferas för att säkerställa ett upphävande av
områdesbestämmelserna. Planförslaget innebär att naturområdena inte regleras enligt Plan- och bygglagen.
Att naturområdena fortsätter vara allmänt tillgängliga, att marken inte bebyggs och ett bevarande av goda
livsvillkor för djur- och växter säkerställs genom allemansrätten och strandskyddslagstiftningen.
Naturområdena kan fortsatt skötas av den som äger marken och det är också möjligt för fastighetsägare att gå
ihop och bilda gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening och sköta naturområden gemensamt.
Allemansrätt
Som nämnts ovan kan allmänhetens tillträde säkerställas genom allemansrätten (Regeringsformen kap 2 § 15).
Allemansrätten ger både rättigheter och skyldigheter för den som vill vistas i skog och mark. Det är förbjudet
att beträda en fastighetsägares hemfridszon men enligt praxis gäller allemansrätten oftast i vattenområden och
då även vid strandtomter. Det innebär att allmänheten vanligen har rätt att tillfälligtvis, och med hänsyn,
använda annans privata brygga, förutsatt att den för tillfället inte används av ägaren. Att tillfälligt förtöja eller
bada vid en brygga som ligger utanför en tomt är alltså tillåtet. Bryggans ägare får dock inte hindras från att
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använda sin brygga. Med stöd av allemansrätten är det oftast även möjligt att passera nära stranden med båt,
kanot, långfärdsskridskor eller liknande. I övrigt gäller allemansrättens grundregel om att visa hänsyn och inte
störa eller förstöra.
En markägare får inte sätta upp stängsel för att stänga ute människor från mark där allemansrätten gäller.
Markägaren kan bli tvungen att riva ett stängsel om det är uppsatt enbart för att hindra allmänheten. Det
är inte heller tillåtet att sätta upp skyltar som privatiserar och stänger ute allmänheten. Kommunen måste ge
tillstånd om en skylt av detta slag ska sättas upp och kan annars förelägga markägaren att ta bort skylten. Det
är inte heller tillåtet att utan strandskyddsdispens ställa upp exempelvis utemöbler utanför hemfridszonen, i
ett område där allemansrätten gäller, eftersom detta är privatiserande och avhåller allmänheten från att nyttja
området.

Djurhållning

I Skämningared finns idag beteshagar som betas av får. Betande djur ses som något positivt både för naturen
och för de boendes upplevelse och områdets lantliga karaktär. Betande djur håller landskapet öppet och främjar naturens mångfald genom att växter, insekter, fjärilar och fåglar ökar. Ett vackert och välskött landskap är
också en del av en trivsam boendemiljö. Detaljplanen påverkar inte möjligheten att låta djur beta naturområdena.
För att inte allmänheten ska stängas ute från naturområden pga stängsel och inhägnader kan det vara aktuellt
med färistor som gör det möjligt att enkelt beträda beteshagarna.

Skyddad natur

Skogsstyrelsen har klassat värdefulla skogsområden och där ingår alkärret vid Pojkebo, mossen som tidigare
var dikad vid Skärsbo samt gransumpskogen vid Sundet. Vid golfbanans östra kant mot väg 180 finns ett
område med naturvårdsavtal. Dessa skogsområden påverkas inte av planens genomförande.
Direkt väster om planområdet ligger Färgensjöarnas naturreservat. Syftet med naturreservatet är att skydda
områdets ädellövskogar och övriga värdefulla skogsmiljöer, strandmiljöer och öar, det intressanta växt- och
djurlivet, den tilltalande landskapsbilden och att tillvarata områdets goda möjligheter för rekreation och
friluftsliv. Lövskogarna i Färgenområdet ingår i en för landet särskilt värdefull lövskogstrakt med till exempel
flera krävande arter av skalbaggar och lavar knutna till ek. Sammanlagt är 27 rödlistade arter kända från
området. Som exempel kan nämnas flodkräfta, knärot, igelkottsvamp och lunglav. Reservatet är 708 hektar
stort, bildades 2012 och förvaltas av Västkuststiftelsen. Det omfattar stora delar av sjöarna Stora och Lilla
Färgen. Planområdet ligger inte inom naturreservatet och genomförandet av denna detaljplan bedöms inte
påverka naturreservatet negativt.

Beteshage i Skämningared
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Biotopskydd

I miljöbalken 7 kap 11 § finns bestämmelser om biotopskyddsområden. Där anges att stenmurar och odlingsrösen samt småvatten och våtmark i jordbruksmark tillhör de särskilt skyddsvärda markområdena. Inom
planområdet finns ingen jordbruksmark.
Eftersom flera våtmarker finns inom planområdet har en inventering av groddjur och vattensalamander gjorts
av Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB (2015-04-23). Sveriges samtliga groddjur är fridlysta enligt 6 §
i artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Det innebär bland annat att individer inte får dödas eller skadas
under alla dess livscykler. För vissa av groddjuren, bl.a. större vattensalamander och åkergroda är det juridiska
skyddet mer omfattande och innefattar även deras olika livsmiljöer som inte får skadas eller förstöras. Om så
riskerar att ske i samband med exempelvis en exploateringsåtgärd krävs en dispens från artskyddsförordningen.
Inventeringen genomfördes i Skämningareds skogsområde samt i en våtmark intill Färgesundsvägen, söder om
Sundet. Inom det avgränsade inventeringsområdet påträffades tre våtmarksområden. Den våtmark (markerad
med A i kartan på sida 19) som lämpar sig bäst för groddjur härstammar från en tidigare utdikad sumpskog
och kan idag klassas som en kraftigt fuktig lövsumpskog med frodig markvegetation. I detta område påträffades vanlig groda. Området ligger i anslutning till en bäck som rinner från golfbanan och mynnar i Stora
Färgen. Risken för uttorkning bedöms vara liten. De grävda dikena i området utgör i dagsläget lämpliga
lekplatsmiljöer för groddjur.
Vid Färgesundsvägen finns ett mindre vattendrag (B) som breddar ut i ett antal mindre öppna vattenytor
precis nordöst om Färgesundsvägen. Här påträffades grodrom från i storleksordning 10-talet honor. Inga
vuxna groddjur observerades men sannolikt kommer grodrommen från vanlig groda. Risken att hela området
torkar ut regelmässigt bedöms som liten, och området utgör sålunda ett bra lekområde för groddjur.
De andra två våtmarkerna (C och D) utgörs av öppet vatten i svackor som härrör från avrinning från högre
liggande områden nordost om. Markvegetationen i denna del av området utgörs av blåbär och lingon samt
mossor, så som bland annat olika vitmossor, björnmossor och kvastmossor. Sannolikheten för att dessa vattensamlingar regelmässigt torkar ut bedöms som mycket stor, framförallt då de är grunda och kraftigt igenväxta.
Därmed utgör de inga lämpliga lekmiljöer och några groddjur eller spår därav observerades inte heller i
området.
Förutsättningarna för förekomst av större vattensalamander i undersökningsområdet som helhet bedöms vara
väldigt dåliga. Detta eftersom att arten är beroende av solbelysta vattensamlingar som har en låg risk att torka
ut och dessutom hyser en rik undervattensvegetation på vilka salamandern kan fästa sin rom. De vatten som
påträffades vid inventeringen riskerar att torka ut relativt snabbt då de både är grunda och relativt igenväxta av
bland annat vitmossa.
Sammanfattningsvis påträffades inga skyddsvärda groddjur inom det undersökta området. Inom området
bedöms det inte finnas några lekbiotoper som uppfyller de krav som de skyddsvärda groddjuren kräver. För att
säkra fortsatt förekomst av den vanliga grodan i området har hänsyn tagits till dessa våtmarker (A och B) och
byggnation föreslås inte inom de områden där grodorna observerades 2015.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns flera kända fornlämningar inom planområdet (se plankartan samt karta på sida 19). Dessutom finns
odlingsrösen och stenmurar som tyder på ett tidigare brukat odlingslandskap. Det är dock inte sammanhållet
idag utan finns som mindre fragment och rester.
Fornlämningar skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Till en fornlämning hör enligt 2 kap. 2 § kulturmiljölagen (KML) förutom själva fornlämningen även ett så stort område som behövs för att bevara den och ge den
ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. Detta kallas för fornlämningsområde.
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De kända fornlämningar som finns inom planområdet har idag inget definierat fornlämningsområde. Inför
detaljplanens granskningsskede kommer därför en bestämning av fornlämningsområdena göras. De nya
bostäderna som föreslås i Svanvik kan då visa sig göra intrång i fornläningsområdet och plankartan kommer i
så fall att justeras. En arkeologisk undersökning kommer även att göras inom delar av de områden som föreslås
för ny bebyggelse. Vilka delar som berörs avgörs i samråd med Länsstyrelsen.
I samband med ledningsdragningen för utbyggnaden av det kommunala VA-ledningsnätet har arkeologiska
utgrävningar gjorts. Vid utgrävningarna har inga fynd påträffats.

Geoteknik och radon

En geoteknisk undersökning av planområdet har genomförts av Norconsult (2014-09-30). Utredningen
gjordes i samband med framtagning av ett tidigare planförslag som omfattade Sundet, Skämningared och
Svanvik. Pojkebo beskrivs därför inte i utredningen. Undersökningar har däremot gjorts i Pojkebo i samband
med utbyggnaden av VA-ledningsnätet. Resultatet av båda utredningarna redovisas nedan.
Planområdet består delvis av lermark och delvis av fastmark där berg i dagen ställvis förekommer. Jordarna är
generellt fasta eller fast lagrade. Geotekniska förhållanden är således gynnsamma för detaljplanens intention.
Totalstabiliteten är betryggande med hänsyn till jordarnas höga hållfasthet och relativt flacka jordslänter.
Risken för blocknedfall är mycket liten.
Byggnader bedöms preliminärt kunna grundläggas med platta på mark eller på packad fyllning på sprängt
berg. Schaktarbete för ledningar kan kräva bergschakt i större omfattning. Silten och finsanden är erosionskänsliga och flytbenägna, vilket ska beaktas vid schaktarbeten. Lägre partier i terrängen utgör generellt fuktiga
stråk med grundvattennivåer relativt konstant nära markytan. I högre partier styrs grundvattennivåer till stor
del av nederbörd och nivåförändringar kan ske relativt snabbt. De naturliga flödesvägarna genom våtmarker i
området har en utjämnande och fördröjande effekt på avrinningen till sjön Färgen och dämpar effekten av en
ökad andel hårdgjorda ytor.
De naturliga infiltrationsförutsättningarna
varierar inom planområdet och bedöms till
övervägande del vara måttliga till dåliga
(se kartan). Det är därför sannolikt att det
behövs åtgärder för att underlätta infiltration
av dagvatten i vissa områden.
Radon är en ädelgas som ger upphov till
joniserande strålning. Radon finns i marken
i stora delar av Sverige och kan tränga in i
byggnader genom otätheter i grunden eller
källaren.

Karta som visar delar av planområdets naturliga
infiltrationsförutsättningar. Indelningen ska ses som översiktlig
och baseras på jordartskarta samt identifierade områden med hög
grundvattenyta.
24

Enligt översiktlig inventering utgör
marken normalriskområde vad avser radon.
Bostadsbyggnader inom normalriskområde
ska normalt utföras med radonskyddande
konstruktion, alternativt ska motsvarande
åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska
radonrisken på varje byggplats och att vidta
tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som
ska bygga.
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Riksintresse friluftsliv

Planområdet är en del av Härskogsområdet som har pekats ut som ett riksintresse för friluftsliv. Riksintresseområdet är 29 220 hektar stort och berör kommunerna Bollebygd, Lerum, Alingsås, Härryda och Partille.
Området utgör ett normalt sydvästsvenskt skogsområde med relativt artfattig flora. Genom en varierad
berggrund och mineralsammansättning finns förutsättningar för olika vegetationstyper. Naturen i stort är
omväxlande genom landskapets mosaikartade uppbyggnad och med den dominerande barrskogsterrängen
sönderbruten av sjöar, myrar, mossar, bäckraviner och odlingslandskap. Konsekvenserna för riksintresset
beskrivs i avsnitt 7. Konsekvenser.

Strandskydd

Enligt Miljöbalken kapitel 7 råder strandskydd vid bl.a. insjöar och vattendrag och syftet är att tillgodose
allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.
Inom ett strandskyddsområde får inte:
1. nya byggnader uppföras
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader eller anläggningar
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Färgensjöarna har ett utökat strandskydd vilket innebär att det gäller 300 meter från strandlinjen. Svanvik har
tidigare omfattats av en byggnadsplan från 1962 och strandområden som vid utgången av juni 1975 ingick
i en fastställd byggnadsplan omfattas inte av strandskydd. Detta innebär att Svanvik i nuläget inte omfattas
av strandskydd. När en ny detaljplan nu tas fram återinträder strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap § 18g,
vilket innebär att strandskyddet kommer att börja gälla 100 meter från strandlinjen i Svanvik. Sammanfattningsvis kommer därmed strandskydd gälla 300 meter från stranden inom planområdet bortsett från i Svanvik
där det kommer att gälla 100 meter från stranden.
Särskilda skäl
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga om, till eller nytt inom befintliga fastigheter så att en
permanentbostadsstandard kan uppnås. För att varje fastighetsägare inte ska behöva söka strandskyddsdispens
i varje enskilt ärende, vilket innebär en förlängd och komplicerad handläggning, föreslås att strandskyddet
upphävs inom vissa delar. För att kunna upphäva strandskyddet ska det finnas särskilda skäl i enlighet med
bestämmelserna i Miljöbalken 7 kap § 18c. Dessa listas nedan enligt numrering i lagtexten.
Kommunen bedömer att de särskilda skäl som finns för att kunna upphäva strandskyddet för bostadsbebyggelse samt tillhörande komplementbyggnader är att området:
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. genom bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området.
Kommunen bedömer att de särskilda skäl som finns för att kunna upphäva strandskyddet för vägområdet,
transformatorstationer samt pumpstationer är att området:
3. behövs för anläggningar som för sin funktion måste ligga på utpekade platser inom området och
behovet kan inte tillgodoses utanför området.
Upphävande enligt särskilt skäl nr 1 - redan ianspråktaget
Då strandskyddet upphävs enligt det särskilda skälet att marken redan tagits ianspråk görs en bedömning
av fastigheternas hemfridszon. Hemfridszonen är det område kring befintliga bostäder som anses utgöra
ianspråktagen mark och det saknar därför betydelse för strandskyddets syften.
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Hemfridszonen är också det område som inte är allemansrättsligt tillgängligt och inom den zonen upplever
allmänheten att man inkräktar på det privata området. Fastighetsägaren har även rätt till detta skydd. Detaljerna kring frågan finns inte reglerade i någon författning. Hur långt skyddet når från en byggnad varierar
med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, särskilt terrängförhållandena.
Strandskyddet föreslås upphävas inom hemfridszonerna och detta regleras med planbestämmelsen
a - upphävande av strandskydd. Samtliga byggrätter inom strandskyddat område har denna bestämmelse.
De ytor som tillhör en bostadsfastighet men som inte ingår i hemfridszonen planläggs med användningen
B-bostad med ”prickmark”- marken får inte förses med byggnad. Inom dessa ytor kommer strandskyddet att
fortsätta gälla. Det innebär att åtgärder som nämnts ovan inte får vidtas utan strandskyddsdispens.
Komplementbyggnader eller andra anläggningar som ska uppföras tillåts inte att utöka hemfridszonen.
Antingen ska de uppföras inom hemfridszonen eller så ska de uppföras så att inte allmänheten uppfattar det
som att en privat hemfridszon uppstår kring dessa byggnader eller anläggningar.
Fri passage
Enligt Miljöbalken 7 kap § 18f ska ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet inte omfatta
ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för allmänheten och
för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
I planförslaget har en fri passage lämnats mellan bostadsbebyggelse och strandlinjen som i regel inte får
bebyggas och där strandskyddet kvarstår. På vissa fastigheter är dock hemfridszonen utbredd på ett sådant sätt
att den sträcker sig ända ner till stranden. Inom dessa områden är allmänhetens tillträde redan idag begränsat
och därmed också möjligheten att säkerställa en fri passage.
I de fall hemfridszonen sträcker sig ända ner till sjön föreslås ändå marken närmast stranden planläggas med
”prickmark” där byggnader inte får uppföras och strandskyddet fortsätter gälla. Anledningen är framförallt att
motverka ytterligare påverkan på djur- och växtarter.
Inom denna zon finns dock några befintliga komplementbyggnader. De byggnader som har tillkommit på
ett korrekt sätt (dvs. antingen genom att de har uppförts före strandskyddets införande år 1975, eller att man
enligt gällande lagstiftning sökt bygglov/bygganmälan samt getts strandskyddsdispens för aktuell åtgärd) får i
detaljplanen en byggrätt där komplementbyggnader tillåts. Strandskyddet upphävs dock inte för dessa byggnader vilket innebär att för väsentliga ändringar av befintlig komplementbyggnad krävs strandskyddsdispens.
Upphävande enligt särskilt skäl nr 2 - väl avskilt
Flertalet av de befintliga bostadsfastigheterna är placerade väl avskilt från strandområdet genom att bebyggelse
med tillhörande hemfridszoner ligger närmare stranden. Strandtomterna i t.ex. Pojkebo avskiljer övrig bebyggelse som ligger längre från stranden. På de fastigheter som bedöms vara väl avskilda föreslås att strandskyddet
upphävs inom hela den avskilda delen, oftast motsvarar det hela fastigheten.
Upphävande enligt särskilt skäl nr 5 - tillgodose ett allmänt intresse
Att i måttlig omfattning utveckla bostadsbebyggelsen vid Färgens östra strand är ett sätt att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Områdena vid Färgensjöarna ligger inom
behörigt avstånd till centrum, det finns många boendekvaliteter som man inte kan hitta någon annanstans,
däribland det strandnära läget. Området är redan ianspråkstaget, gatustrukturen är utbyggd och utbyggnad av
teknisk infrastruktur pågår. Det är angeläget att låta fler kommuninvånare få ta del av de höga boendekvaliteter som finns i området.
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Upphävande enligt särskilt skäl nr 3 - behov som inte kan tillgodoses utanför området
Strandskyddet föreslås upphävas inom ytorna för vägar och de tekniska anläggningarna. Varken gatan,
transformatorstationerna eller pumpstationerna kan placeras utanför det strandskyddade området eftersom de
behövs för att området ska fungera på ett modernt och tillfredsställande sätt. Därför behöver strandskyddet
upphävas så att dessa funktioner kan fortgå.
Kommunens allmänna bedömning
Kommunen finner att särskilda skäl föreligger för att upphäva strandskyddet inom kvartersmark för bostäder
(B), tekniska anläggningar (E) samt inom allmän platsmark för lokaltrafik (GATA). Inga värdefulla naturvärden ligger inom områden där strandskyddet föreslås att upphävas. Strandnära områden inom tomtmark
säkerställs i planen genom prickmark, där marken ej får bebyggas.
Strandskyddet kvarstår inom naturområdena och strandområdena. Inom de skrafferade ytorna upphävs
gällande områdesbestämmelser och där kommer strandskyddet att fortsätta gälla, inom 300 meter från
strandlinjen (100 meter i Svanvik). En passage lämnas längs med strandremsan mellan vattenområde och
bostadsbebyggelsen, vilket stärker tillgängligheten och möjligheter för det rörliga friluftslivet. Även passager
mellan bebyggelsen lämnas som säkerställer allmänhetens tillgänglighet till vattenområdet. Bedömningen är
vidare att villkoren för växt- och djurlivet inte väsentligt kommer att försämras vid planens genomförande.

Risk för översvämning

Generellt är risken för översvämning i området liten. Vattenståndet i Lilla Färgen får inte överstiga höjden
+61,94 möh eller understiga höjden +60,79 möh enligt de vattenhushållningsregler från 1975 som gäller för
Lilla Färgen. Det normala vattenståndet i Färgensjöarna är +61,5 m (höjdnivåer är angivna i höjdsystemet
RH2000).
Färgensjöarna regleras mot utloppet mot Forsån i norr som leder vattnet vidare till Gerdsken. Mätningar av
vattennivån har skett under lång tid och den högsta uppmätta nivån inträffade i december 2006 då regnmängden under en tidsperiod på fyra månader (augusti - december) var det dubbla mot vad den brukar vara under
samma tidsperiod. Från oktober till december regnade det i princip varje dag vilket resulterade i att vattennivån i Lilla Färgen uppmättes till +62,4 möh som högst och under 10 dagar låg nivån på +62,2 möh. Det är
alltså det värsta scenariot som vi hittills har sett.
Huvuddelen av den befintliga bebyggelsen som i denna detaljplan föreslås få ökad byggrätt ligger som lägst
+66 möh. Det bostadshus om ligger på den lägsta nivån finns i Pojkebo och ligger på +64,5 möh. Befintlig
bebyggelse ligger alltså med enstaka undantag mer än 4 meter över den högsta tillåtna vattennivån och 3,5
meter över den högsta hittills uppmätta vattennivån vid extremregn. Det bostadshus som ligger lägst ligger 2
meter över den uppmätta vattennivån.
Den nya bebyggelsen som föreslås i planen ligger ca 5,5 meter över högsta uppmätta högvattennivå vilket
bedöms vara ett tillräckligt avstånd även med hänsyn till framtida klimatförändringar. Slutsatsen är att någon
risk för översvämning eller erosion inte föreligger.

5. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Utbyggnad av det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp pågår. Samtliga fastigheter inom planområdet kommer att anslutas. Sundet har anslutits under 2018 och hela området beräknas ha en anslutningspunkt i
december 2020.
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Ledningarna kommer i huvudsak att placeras under befintliga vägar. Tio pumpstationer kommer att anläggas
inom de allmäna grönytorna och flera fastigheter kommer att behöva privata pumpstationer för spillvatten.
U-områden säkerställer allmänna ledningars lägen inom kvartersmark och de överbyggda pumpstationernas
lägen får användningen teknisk anläggning markerad med E i kartan.

Dagvatten

Kommunalt verksamhetsområde för dagvattenavlopp kommer inte att bildas. Dagvatten ska alltid tas om hand
lokalt där så är möjligt och lämpligt samt om det behöver genomgå rening innan det avleds till recipient.
Förutsättningar finns för en naturlig infiltration respektive rening av dagvatten innan avledning till Stora eller
Lilla Färgen sker. Dock är det inom vissa områden svårt att ta hand om dagvatten lokalt när marken består av
berg och lera. En lösning är att ordna utjämningsmagasin där toppflöden magasineras för att sedan avledas till
recipient. Befintliga vattenflöden och möjligheter till infiltration kommer att studeras vidare inför granskning.
Eftersom detaljplaneområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten är det miljöbalkens regler som
anger vem som ansvarar för att ta hand om dagvattnet. Genom miljöbalkens regler har den enskilde fastighetsägaren ansvar för den verksamhet som denne bedriver inom fastigheten och den miljöpåverkan eller de risker
verksamheten medför. Enligt miljöbalken är dagvatten inom detaljplanelagt område avloppsvatten. Hantering
av avloppsvatten är miljöfarlig verksamhet och lagen ställer därmed särskilda krav på den som är verksamhetsutövare och den som har tillsyn över verksamheten. Varje fastighetsägare ansvarar för att dagvatten fördröjs
inom den egna fastigheten.
Mark som idag inte är hårdgjord bör fortsättningsvis inte heller vara det för att dagvattenmängden som måste
ledas bort inte skall öka. Detta kan t.ex. lösas genom växtlighet på nya tak och god genomsläpplighet i gång-,
kör- och parkeringsytor.

Brandvattenförsörjning och släckvatten

Brandposter (5-6 stycken) kommer att placeras på olika platser längs med huvudledningen för vatten som går
genom området. På så sätt säkerställs brandvattenförsörjningen.
Vid en eventuell brand i ett bostadshus kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Släckvattnet kan via
bäckar och diken spridas till Lilla Färgen vilket påtagligt kan skada vattenkvalitén och därmed vattentäkten.
Uppsamlingsdammar, diken och fördröjningsytor är olika lösningar för att samla upp släckvatten. Ett annat
alternativ är att dagvattenledningar förses med en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids.
Befintliga bäckar som leder dagvatten ut till sjön kan förses med fördämningsluckor som man stänger vid
brand. En annan mer tillfällig lösning som inte görs i förväg utan i själva brandsituationen är att samla upp
släckvatten i bäck eller sjö med hjälp av en läns. Genom att stoppa flödet och dämma upp bäcken kan man
skapa en större vattenyta där det går att lägga in en läns.

Avfall

Sophämtningen sker idag med en mindre sopbilsmodell varje vecka för åretruntbebodda bostäder. Fastighetsägarna ställer ut kärlen vid huvudvägen i samlade grupper. Fastighetsnära insamling (FNI) erbjuds fastighetsägarna vilket innebär att man kan sopsortera direkt i det egna avfallskärlet. Uppställningsplats för avfallskärl
(1,8 x 0,9 m) ska finnas inom kvartersmarken.
Möjligheten för avfallsfordon att vända utan att behöva backa är idag begränsad. Detaljplanen ger möjlighet
att ordna större vändplaner i slutet på huvudvägarna så att backning kan undvikas. På vissa platser där det är
ont om plats, eller där ett anläggande av vändplats med rundkörningsmöjlighet innebär stora markintrång på
tomter och trädgårdar, ges möjlighet i planen att ordna så kallad t-vändning.
Förpacknings- och tidningsinsamling finns vid Stockslyckevägen, i Alingsås tätort, ca 7 km från planområdet.
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El, tele och fiber

Ett utbyggt elnät med ledningar och transformatorstationer finns i området som försörjer den befintliga
bebyggelsen. Ny bebyggelse kopplas till det befintliga elnätet. Behovet och placering av ytterligare transformatorstationer kommer att utredas i samråd med berörd elleverantör.
En luftledning (10kV) går längs med hela planområdet, nordöst om befintlig bebyggelse. Största delen av det
ledningsnät som har lägre effekt (0,4kV) och ansluter till de olika bostadsfastigheterna är markförlagt. Dock
finns som luftledningar som ansluter direkt till fastigheter i Skämningared och Svanvik.
Åtgärder som krävs för anslutning av ny bebyggelse utförs av Vattenfall och kostnaden tas ut på respektive
anslutningsavgift. Om ledningar behöver flyttas faktureras den som ska bygga.
Ledningar för fiber grävs ner i samband med nedgrävning av VA-ledningsnätet.

Värme

Det finns inga planer i dagsläget att utöka fjärrvärmenätet och ansluta bebyggelsen vid Färgens östra strand.
Bebyggelsen föreslås värmas upp genom förnyelsebar energi där hänsyn tas till miljön.

6. Risker och störningar på platsen
Buller

Boråsvägen (väg 180) utgör områdets enda större bullerkälla. Bebyggelsen ligger vid ett tillräckligt stort
avstånd att buller från vägen inte bedöms påverka bostäderna i planområdet.

Elektromagnetisk strålning

Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) reglerar i 6 kapitlet säkerhetsavstånd mellan bl.a. bostäder
och luftledningar. Där anges att avståndet mellan byggnad och ledning med spänning motsvarande ledningarna i planområdet ska vara minst 5 meter. Ny bebyggelse planeras så att minsta avstånd mellan fastighetsgräns
och ledning är 5 meter. Den befintliga bebyggelsen är placerad längre än 5 meter från luftledning undantaget
de lågspänningsledningar som ansluter till byggnad i Svanvik och Skämningared.

7. Konsekvenser
Miljöbedömning

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 7
§ (2017:782) för aktuell detaljplan. Kommunen har bedömt att detaljplanen inte medför någon betydande
miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen särskilt beaktats och
ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för
aktuellt planområde. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan
och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.

Konsekvenser riksintressen

Detaljplanen berörs av riksintresse för friluftsliv då planområdet är en del av Härskogsområdet som har pekats
ut som ett riksintresse för friluftsliv. Riksintresseområdet är 29 220 hektar stort och berör kommunerna Bollebygd, Lerum, Alingsås, Härryda och Partille.
Länsstyrelsen har pekat ut följande huvudkriterier för riksintresseområdet:
• Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och/eller kulturmiljöer.
• Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter såsom strövande, cykelturer, vandring
samt svamp- och bärplockning och därmed berikande upplevelser.
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•

Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande
upplevelser

Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära någon påtaglig skada på riksintresset. Det motiveras genom
att förändringarna ställs i relation till riksintresseområdets huvudkriterier.
Idag har området goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur och kulturmiljöer. Det kommer
inte att försämras i framtiden eftersom allmänhetens tillträde till naturområdena även i framtiden säkerställs
genom strandskyddslagstiftningen och även allmansrätten som fortsätter gälla inom dessa delar. Detta
säkerställer det allmäna tillträdet, motverkar privatisering och bevarar livsvillkoren för djur- och växtlivet i
vattenområdet. Idag bedöms planområdet inte innehålla några målpunkter för rekreation så som grill- eller
rastplatser och den natur som finns i området lockar främst de som bor eller har sommarhus i området. Det
kan till viss del bero på att några av strandområdena har en privat karaktär idag. Lägergården i Sundet som
är en anläggning som lockar människor till området får ökade utvecklingsmöjligheter vid genomförandet av
detaljplanen. De kulturmiljöer som finns i Skämningared, Svanvik och Pojkebo får ett ökat skydd genom att
skydd- och varsamhetsbestämmelser införs.
Förutsättningarna för friluftsaktiviteter så som strövande och cykelturer bedöms bli oförändrade efter
genomförandet eftersom de skogsvägar och stigar som finns i området idag bevaras. Även förutsättningarna
för vattenanknutna friluftsaktiviteter bedöms bli oförändrade. Vissa delar av skogsområdet tas i anspråk för ny
bebyggelse vilket innebär att möjligheten att beträda just dess ytor för t.ex. svamp- och bärplockning förvinner. De områden där ny bebyggelse föreslås ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och tillhör inte
något av de mer attraktiva naturområdena och därför bedöms möjligheten till friluftsliv inte påverkas i för stor
utsträckning. Allmänhetens möjlighet att röra sig förbi via vägar och stigar bedöms kunna finnas kvar även
efter en utbyggnad.
Sammanfattningsvis kan påverkan på riksintresset för friluftsliv begränsas genom att:
• Ny bebyggelse indelas i mindre kvarter
• Utökning av befintlig bebyggelse intill strandområdet begränsas till befintliga hemfridszoner vilket innebär att hemfridszonerna inte kommer att utökas
• Tillåten byggnadshöjd är begränsad till enplanshus med inredd vind
• Befintliga stigar bevaras
• Miljön vid lägergården samt vid badplatserna och stränderna lämnas orörd
Genom att studera riksintresseområdet ur ett större perspektiv och beräkna den yta som tas ianspråk för ny
bebyggelse kan man konstatera att de nya tomternas yta på ca 73 000 kvm motsvarar endast 0,2 promille av
riksintresseområdets totala yta på närmare 30 000 hektar. Detta sammantaget med att de främsta förutsättningarna för friluftsliv bevaras, innebär att planförslaget endast i liten utsträckning påverkar friluftslivet inom
riksintresseområdet negativt.

Hållbar utveckling

En anslutning av området till det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer att leda till kraftig minskning
av föroreningar från enskilda avloppslösningar i Färgensjöarna, vilken är kommunens huvudvattentäkt samt
del av ett naturreservat. Detta allmänna intresset avvägs mot den trafikökning som den föreslagna utbyggnationen av ett samhälle med måttlig kollektivtrafikförsörjning utanför Alingsås tätort innebär.
I enlighet med kommunens översiktsplan (2018-10-31) lyfts principer för hållbar utveckling fram bl.a. genom
att främja en utbyggnadsprincip som bygger på sammanhållen bebyggelse och där förtätning sker inifrån. På
så vis skapas förutsättningar för gemensamt utnyttjande av infrastruktur och tekniska system. Bebyggelsen vid
Färgens östra strand föreslås att utvecklas inom nuvarande struktur och den tekniska infrastrukturen är redan
framdragen.
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Konsekvenser vattentäkt

Lilla Färgen utgör Alingsås kommuns vattentäkt som förser Alingsås tätort, Västra Bodarna, Saxebäcken,
Simmenäs och Hemsjö-Ingared med dricksvatten. Enligt zonindelningen av vattenskyddsområdet ligger
elar av bebyggelsen i Sundet, närmast Lilla färgen samt Färgesundsvägen längs med sjön ligger inom Primär
skyddszon A. Övriga delar av planområdet ligger inom Primär skyddszon.
Genomförandet av detaljplanen kan innebära en ökad risk för utsläpp av föroreningar till Lilla Färgen eftersom
trafiken kommer att öka på Färgesundsvägen som ligger i direkt anslutning till sjön. Ökningen kommer dock
att bestå till största delen av personbilar och så länge som skyddsföreskrifterna för vattentäkten följs kommer
transporter av skadliga ämnen på Färgesundsvägen samt trafik med båtar med tvåtaktsmotorer inte att öka.
Den mest kritiska vägsträckningen där trafikolyckor skulle kunna inträffa som kan påverka vattentäkten är
Färgesundsvägens sträckning längs Lilla Färgen. Detaljplanen ger möjlighet att ordna fler och bättre utformade mötesplatser längs denna sträcka vilket bidrar till en minskad risk för olyckor.

Naturmiljö

Planförslaget bedöms vara förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och
vattenområden och skydd av naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7. Inga intressen vad gäller flora, fauna eller
rödlistade arter påverkas negativt. Området har inte bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens
översiktsplan.

Kulturmiljö

Planen innebär ett starkare skydd för de kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns inom planområdet
genom att skydd- och varsamhetsbestämmelser införs.

Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormer finns bl.a. för kvävedioxid, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft.
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från
industrier, småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormen för vatten beskriver den vattenkvalitet som vatten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Det
övergripande målet är att allt vatten ska vara av god kvalitet år 2015 men senast till år 2027. Normen anger en
miniminivå och ger inte någon automatisk rätt att förorena upp till den angivna nivån. Miljökvalitetsnormerna
för vatten formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör.
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Sådant som kan påverka vattendraget och växt- och
djurliv negativt är förändring av vattenflödet, förändring av botten eller mark och strandzon, försurning och
övergödning. Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet eller
bottensedimentet. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör hemma i våra
ytvatten till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i bland annat
tillverkningsindustrin.
För Färgensjöarna bedöms den ekologiska statusen som ”måttlig” främst beroende på otillfredställande
konnektivitet. Det beror på att det finns flera vandringshinder som dammar eller andra hinder som människan har byggt vilket innebär att fiskar och andra vattenlevande djur inte kan vandra i vattensystemet.
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Den kemiska statusen uppnår nivån ”ej god”. Problemet beror främst på påverkan från långväga luftburna
föroreningar såsom kvicksilver och bromerade difenyletrar. Inga mätningar av kvicksilver har genomförts i i
sjön och bedömningen ”uppnår ej god kemisk status” baseras på en nationell uppskattning som tyder på att
gränsvärdena för dessa ämnen överskrids i fisk i alla ytvatten i Sverige. Den kemiska statusen påverkas också
negativt av övergödning pga. belastning av näringsämnen från jordbruk och enskilda avlopp.
Den här detaljplanens genomförande med en permanentning av befintliga bostäder och ett tillskott på upp till
ca 65 bostadshus bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna mer negativt. Inte heller grundvattnet på platsen
antas påverkas negativ på grund av föreslagen planåtgärd. En anslutning av området till det kommunala
VA-nätet bedöms tvärtom leda till kraftig minskning av föroreningar från enskilda avloppslösningar.

Konsekvenser för boende i området

Planförslaget innebär följande konsekvenser för enskilda fastighetsägare inom planområdet:
• I stort sett alla fastigheter får en utökad byggrätt.
• Inom bebyggda fastigheter upphävs strandskyddet inom hemfridszonen alternativt inom hela fastigheten
om den är väl avskild från stranområdet av bebyggelse.
• Trafikflödet på Färgesundsvägen, Svanviksvägen och Pojkebovägen ökar, vilket påverkar samtliga boende
inom området. Bedömningen görs att denna ökning varken innebär kapacitets-, trafiksäkerhetsproblem
eller bullerstörning om vägarna hålls fortsatt smala och fler mötesplatser anläggs.
• En del fastigheter kan styckas så att fler tomter bildas. På flera platser inom planområdet lämnas också
möjlighet för utökning av bostadsfastigheter. En del fastighetsägare har redan idag tagit mark i anspåk som
ligger utanför den egna fastigheten, t.ex mark som ligger mellan väg och fastighetsgräns och inte används
till något. Planförslaget innebär att många fastigheter inom planområdet får större byggrätter och kan
utöka sina fastigheter.
• Delar av stamfastigheterna och även en del mindre fastigheter planläggs som allmän plats GATA. Det
handlar om de områden där Färgesundsvägen respektive Svanviksvägen ligger i sitt befintliga läge. Genom
att planlägga dessa områden som allmän plats fastställs gällande förhållanden och den samfällighetsanläggning som gäller för vägarna.
• Grönområden och stränder får fortsatt skydd eftersom allmänhetens tillgång regleras genom allemansrätten och byggförbudet gäller genom strandskyddsbestämmelserna.
• En permanent boendemiljö ställer krav på vägstandarden, vilket vägföreningen ansvarar för. Det är centralt
att framkomligheten är god alla dagar om året, vilket i mångt och mycket är en ekonomisk fråga. Det
är för att såväl tunga räddningsfordon, avfallsfordon, byggtransporter mm. ska kunna ta sig till och från
området, vilket naturligtvis gagnar alla parter.
• När ny bebyggelse tillkommer intill befintlig och genom avstyckningar av befintliga bostadsfastigheter
innebär det att närmiljön förändras något för de som bor i närheten.
Den huvudsakliga förändringen för fastighetsägarna inom planområdet är ökad trafik, en förändrad landskapsbild och en förändring av den invanda vyn.
Se mer om konsekvenser för fastighetsägarna i avsnitt 10. Genomförande samt i bilagan ”Fastighetskonskevenser detaljplan Färgens östra strand”.

Hälsa och säkerhet

Fler bostäder och fler permanentboende ger upphov till en ökning av trafiken i området. Att det planeras för
fler mötesplatser på de allmänna vägarna kommer att minimera riskerna för olyckor i trafiken. Att vägarna
fortsatt kommer att vara smala bidrar till låga hastigheter vilket ger en tryggare trafikmiljö för oskyddade
trafikanter. Vänstersvängfältet som planeras på väg 180 samt gång- och cykelvägen längs med väg 180 bidrar
också till ökad trafiksäkerhet. Förbättrade möjligheter att cykla till Alingsås tätort är positivt för människors
hälsa.

32

Sida 302 av 373

DETALJPLAN

8. Planbestämmelser
Förklaring av planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin användning som gator som sköts av vägföreningar eller
privata fastighetsägare.
Kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder. Inom de gula ytorna med bokstaven B är det alltså tillåtet att bygga bostäder.
Inom användningen bostäder finns egenskapsbestämmelser som reglerar hur stor del av fastigheten som får
bebyggas. Bestämmelsen e1 anger att största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean, dock max 200
kvm. Det är alltså fastighetens storlek som avgör hur stort bostadshus som är tillåtet att bygga. Den areaenhet
som används är byggnadsarea (BYA) vilket är den yta som byggnaden upptar på marken.
Bestämmelsen d anger olika tillåtna fastighetsstorlekar. För de befintliga fastigheterna är dessa angivna för att
motverka avstyckning. Vissa stora fastigheter kan delas upp i 2-3 fastigheter.
Inom Färgengårdens fastighet tillåts användningen R som står för besöksanläggning. Där regleras största
tillåtna byggnadsarea till sammanlagt 950 kvm.
Inom fastigheten med nuvarande Pojkebo lägergård anger bestämmelsen f att det är tillåtet att bygga parhus.
De bestämmelser som anges i bestämmelsespalten intill plankartan, men som inte föregås av en bokstav, gäller
för hela planområdet. Exempelvis anges att komplementbyggnader får ha en högsta byggnadshöjd på 3 meter.
Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med prickar och mark där endast komplementbyggnader
får uppföras är markerat med plus. Inom de prickade och plus-markerade ytorna kommer strandskyddet att
fortsätta gälla.
Administrativa bestämmelser
Bestämmelsen a anger att strandskyddet upphävs.
Ytan inom kvartersmarken som är betecknad med bokstaven u ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar. Det innebär att man inte får bebygga marken eller utföra åtgärder som förhindrar möjligheten att
lägga ner ledningar.

9. Tidigare ställningstaganden
Vision 2019

Alingsås kommun har antagit Vision 2019 som en ledstjärna för all planering. Bl.a. anges att ”Alingsås har en
central roll i Västsveriges utveckling och satsar på hållbarhet och livskvalitet i hela kommunen. Alingsås har
42000 invånare år 2019”. En av tre huvudstrategier för genomförandet är boende och i en bostadspolicy anges
att bostadsformerna ska vara strandnära boende, innerstadsboende, lågbudgetboende, marknära boende samt
boende på landet.

Kommunens flerårsstrategi 2019

Sedan kommunens nya styrmodell började gälla (år 2012) tar kommunen fram dokumentet flerårsstrategi
som omfattar budget samt mål för kommunens styrning. I flerårsstrategin presenteras prioriterade mål som är
övergripande och omfattar hela kommunen. Till de prioriterade målen kopplas indikatorer som är styrande för
att nå de politiska ambitionerna. De mål som berör detaljplaneringen är:
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•
•
•
•
•
•

I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
I Alingsås finns det attraktiva boendemöjligheter
I Alingsås skapar infrastrukturen möjligheter för tillväxt
I Alingsås skapar vi goda livsmiljöer genom långsiktigt hållbar utveckling
I Alingsås minskar vi vår miljöpåverkan genom energieffektiv omställning (bl.a. ska total energianvändning per invånare minska)

Alingsås miljömål

Kommunen har också antagit ”Alingsås miljömål 2011-2019”. De är grupperade i de tre huvudområdena Rik
natur, Friskt vatten och Det goda samhället. Inom det sistnämnda området är det främst följande nationella
miljökvalitetsmål som är aktuella för detaljplaneringen: Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och
Frisk luft (plus eventuellt:) samt Säker strålmiljö. Ett övrigt övergripande mål är att de nationella miljömålen
avseende luftföroreningar ska klaras i hela kommunen.
Ett annat mål är att energianvändningen per invånare och utsläppen av växthusgaser per invånare ska minska,
andelen förnyelsebar energi ska öka samt att nya byggnader ska kännetecknas av en mycket hög energieffektivitet. Kommunfullmäktige har också antagit ”Alingsås energiplan 2012-2013”.

Policy för funktionshinderfrågor

Alingsås har 2011 antagit en ”Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun”. Västra Göta-landsregionen har tagit fram detaljerade riktlinjer för tillgänglighet: ”Tillgängliga och användbara miljöer”. Riktlinjerna
har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2012 och gäller vid kommunalt byggande. De anger krav på
tillgänglighet vid bl.a.:
•
Tomter som tas i anspråk för bebyggelse
•
Ny-, om- och tillbyggnad av lokaler dit allmänheten har tillträde
•
Nyanläggning på allmänna platser
•
Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga
allmänna platser

Alingsås ljusguide

Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide (antagen av kommunstyrelsen 2004) samt i rapporten
Tryggt och jämställt ljus (Alingsås kommun 2010). Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva karakteristiska detaljer/miljöer och underlätta orientering. Gång- och cykelstråk mellan olika målpunkter som
entréer, busshållplatser etc. ska vara väl ljussatta. För belysning på kvartersmark och längs gång- och cykelstråk
används stolpar med ca 4 m höjd till armaturen, alternativt låga pollare eller vägghängning på byggnader.
Samtliga armaturer inom kvarteret bör ha en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området. Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och neutral färgtemperatur.

Riktlinjer för miljöanpassat byggande

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

10. Genomförande
Organisatoriska frågor
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Det innebär att det är enskilt huvudmannaskap, d.v.s. det är
fastighetsägarna som är ansvariga för allmän plats med planbestämmelsen GATA. Det enskilda huvudmannaskapet innebär ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmän plats.
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Ansvarsfördelning
Hjälmareds vägförening har idag väghållaransvaret för Färgesundsvägen. Vägföreningen bildades med stöd av
Lagen om enskilda vägar (EVL). De vägföreningar som skapats med EVL övergick vid lagens uppävande 1998
automatiskt till gemensamhetsanläggningar förvaltade av samfällighetsföreningar.
I planområdets mittersta del svarar Svanviks samfällighetsförening för väghållaransvaret för Svanviksvägen.
Hulabäcks vägförening har väghållaransvaret för delar av Pojkebovägen, bl.a. infarten från väg 180.
Östergårdens vägförening ansvarar för den del av Pojkebovägen som sträcker sig i nordsydlig riktining i planområdet sydöstra del.
De privata fastighetsägarna ansvarar för projektering och anläggning av nya gator. Förvaltningen av gatorna
kommer troligtvis att åläggas den samfällighetsförening som gatan ansluter till. Eventuellt kan en
gemensam samfällighetsförening förvalta områdets hela gatunät.
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder på egen tomtmark.
Ansvarig för elnätets utbyggnad inom planområdet är Vattenfall Nät AB.
Alingsås kommun projekterar och utför samtliga åtgärder gällande allmänna vatten- och avloppsanläggningar
fram till anslutningspunkt.
Avtal
Vägförrättning och ledningsrättsförrättning samt andelstal för befintliga fastigheter och avstyckade fastigheter
redovisas och genomförs av Lantmäteriet.
Avtal behövs för att trygga rätten att lägga ned och behålla allmänna VA- ledningar på kvartersmark och på
enskild vägmark. Alternativt kan rättigheten tryggas i en ledningsförrättning som kommunen ansöker om hos
Lantmäteriet.

Fastighetsrättsliga frågor

I detta avsnitt beskrivs hur fastigheterna inom planområdet berörs vid genomföramdet av detaljplanen. För
att se vilka konsekvenser som berör specifika fastigheter, se bilaga ”Fastighetskonsekvenser detaljplan Färgens
östra strand”).
Allmän platsmark
Mark föreslås tas i anspråk från ett flertal fastigheter för att skapa allmän plats för vägområde. (Vilka fastigheter som berörs framgår i bilaga ”Fastighetskonsekvenser detaljplan Färgens östra strand”). Marken upplåts i en
förrättning enligt anläggningslagen till en gemensamhetsanläggning.
Kvartersmark
De fastigheter som idag är bebyggda med småhus kommer genom detaljplanen ges möjlighet till utökad byggrätt jämfört med tidigare gällande områdesbestämmelser.
Flera fastigheter får möjlighet att stycka av nya tomter för bostäder.
Ett antal fastigheter har också möjlighet att utöka sina tomter, främst genom reglering av redan ianspråktagen
mark mot befintlig gata.
Respektive fastighetsägare ansvarar för att fastighetsbildning sker genom ansökan till Lantmäteriet.
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Ombildning av befintlig gemensamhetsanläggning
De befintliga gemensamhetsanläggningarna inom området kan ombildas, detta då nya gatusträckningar kan
tillkomma och breddning av vägområdet möjliggörs. Det kan vara lämpligt att bilda en gemensamhetsanläggning för samtliga gator inom planområdet, vilken skulle kunna förvaltas av en gemensam samfällighetsförening.
De nya fastigheter som bildas bedöms kunna inträda i befintliga gemensamhetsanläggningar vid en ombildning.
Fastighetsägarna tar initiativ till att ombildning sker, för att initiera en ombildning krävs en ansökan om
ombildning av gemensamhetsanläggning till Lantmäteriet.
Servitut eller ledningsrätt
En luftledning tillhörande Vattenfall Nät AB löper direkt norr om området. Ledningen kan med fördel markförläggas i gata som anläggs i öst-västlig riktning genom Svanviks- och Skämningaredsområdet. Mark för extra
transformatorstationer bestäms i samråd med Vattenfall Nät AB inför granskningsskedet.
Allmänna ledningar tryggas med ledningsrätt eller servitut.
Skyddsbestämmelser
I planen har byggnader fått skyddsbestämmelser. (Vilka fastigheter som berörs framgår i bilaga ”Fastighetskonsekvenser detaljplan Färgens östra strand”). Fem fastigheter har i detaljplanen fått skyddsbestämmelsen q.
Denna bestämmelse innebär att byggnaderna inte får rivas eller förvanskas och att exteriöra vård- och underhållsåtgärder ska utföras varsamt med sådana material och metoder som överensstämmer med byggnadens
originalutförande.
Sex stycken fastigheter har fått skyddsbestämmelsen k1 i detaljplanen, denna bestämmelse innebär att underhåll, om- och tillbyggnad av befintliga huvudbyggnader ska ske varsamt så att den ursprungliga karaktären
bevaras.
En fastighet har fått skyddsbestämmelsen k 2 i detaljplanen, denna bestämmelse innebär att underhåll, om- och
tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad ska ske varsamt så att den ursprungliga karaktären bevaras.
Upphävande av områdesbestämmelser
Inom detaljplanens byggrätter för bostäder, besöksanläggning, teknisk anläggning samt inom område för
lokaltrafik upphävs områdesbestämmelserna som idag gäller för Sundet-Skämningared, Svanvik och AlingsåsHulabäck. Områdesbestämmelserna upphävs även inom de i plankartan skrafferade ytorna och därmed
upphävs områdesbestämmelserna i sin helhet.

Ekonomiska frågor
Exploateringsanläggningar
Allmänna anläggningar som behöver byggas för att genomföra planen är gata och allmänna VA-ledningar.
Nya gator finansieras av de privata fastighetsägarna som tilldelas byggrätter inom planområdet. Respektive
samfällighetsförening står för de kostnader som uppstår för redan befintliga gator, som till exempel breddning,
mötesplatser och ersättning för markupplåtelser.
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Anläggningar på kvartersmark eller på allmän plats med enskilt huvudmannaskap
Respektive fastighetsägare bekostar samtliga åtgärder som behöver utföras inom kvartersmark eller allmän
plats med enskilt huvudmannaskap. Det gäller t ex nya byggrätter, egna eller gemensamma infarter, eventuella
geotekniska utredningar eller förstärkningsåtgärder.
VA-ledningar
Kommunen upprättar verksamhetsområde för vatten- och spillvattenavloppsledningar och bygger ut samtliga
allmänna vatten- och spillvattenavloppsledningar fram till anslutningspunkt vid fastighetsgräns.
Utbyggnaden av vatten- och spillvattenavloppsledningar i området kommer att bekostas genom anläggningsavgifter enligt särskild områdestaxa. I anläggningsavgifter igår kostnaderna för överföringsledningarna som täcks
till 40 % av fastighetsägarna, medan skattefinansiering och VA-kollektivet täcker vardera 30 %.
Fastighetsbildningskostnader
Respektive fastighetsägare bekostar nödvändig fastighetsbildning.
Lantmäteriet beslutar om kostnadsfördelningen vid ombildandet av gemensamhetsanläggningar. Normalt
åläggs kostnaden de fastighetsägare som har nytta av åtgärden, i detta fall de fastighetsägare som får möjlighet
att bilda nya bostadstomter inom sin fastighet samt de samfällighetsföreningar som får nytta av breddning av
gata och fler mötesplatser.
De fastighetsägare som avstår mark har rätt till ersättning för den mark som avstås. Ersättningens storlek kan
ske genom överenskommelse mellan berörda fastighetsägare eller med hjälp av en värdering i lantmäteriförrättningen.
Ersättning för planskada
En fastighetsägare har rätt att nyttja sin fastighet i enlighet med pågående markanvändning. Skulle detaljplanen försvåra eller hindra pågående markanvändning kan fastighetsägaren ha rätt till ersättning. Ersättningen
baseras då på hur stor marknadsvärdesminskningen blir jämfört med tidigare markanvändning.

Tekniska frågor
Utredningar
Följande utredningar är underlag för detaljplanen:
Översiktlig studie och inventering, 2008-04-18
•
Geoteknisk utredning, 2014-09-30
•
Inventering av groddjur, 2015-04-24
•
Trafikutredning, 2018-04-24
•
Studie av mötesplatser, 2019-05-13
•
El-, teleledningar mm
Vattenfall Nät AB, Telia samt övriga nätägare ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas som påverkar
deras anläggningar. Minst fyra månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Telias anläggningar önskar
Telia AB att beställning har inkommit på eventuell undanflyttning.
Kostnader för omläggningar belastar de exploatörer som beställer ledningsflytt.
Massbalans
En massbalans ska eftersträvas för planområdet. Exploatör och entreprenör ansvarar för omhändertagande
samt att bygglov söks för tillfällig lagring av massor för omfördelning inom området.
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11. Administrativa frågor
Genomförandetid

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

PBL-version

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

Handläggning

Planläggningen sker med utökat förfarande. Skillnaden mot standardförfarandet är att en kungörelse görs
innan planarbetet inleds med ett samråd och att en samrådsredogörelse upprättas efter samrådet där samtliga
skriftliga synpunkter redovisas.
Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och därefter antas planen av kommunfullmäktige / samhällsbyggnadsnämnden.

Planavgift

Kostnaderna för upprättandet av detaljplanen tas ut som planavgift enligt gällande taxa i samband med
bygglov.

Medverkande

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och miljöskyddskontoret.
Avsnitt 10 om genomförandet har tagits fram av exploateringsenheten vid Kommunledningskontoret.

Plan- och bygglovsavdelningen
Kristine Bayard
Planarkitekt
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Detaljplan för Alingsås, Omvandlingsområde Färgens östra strand

Bilaga: Inventering inför upphävande av strandskydd
Färgensjöarna har ett utökat strandskydd vilket innebär att det gäller 300 meter från
strandlinjen. Svanvik har tidigare omfattats av en byggnadsplan från 1962 vilket innebär att
Svanvik i nuläget inte omfattas av strandskydd. När en ny detaljplan nu tas fram
återinträder strandskyddet enligt Miljöbalken 7 kap § 18g vilket innebär att strandskyddet
kommer att börja gälla 100 meter från strandlinjen i Svanvik. Sammanfattningsvis kommer
därmed strandskydd gälla 300 meter från stranden inom planområdet bortsett från i
Svanvik där det kommer att gälla 100 meter från stranden.
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga om, till eller nytt inom befintliga
fastigheter så att en permanentbostadsstandard kan uppnås. För att varje fastighetsägare
inte ska behöva söka strandskyddsdispens i varje enskilt ärende, vilket innebär en förlängd
och komplicerad handläggning, föreslås att strandskyddet upphävs inom vissa delar.
Denna inventering är genomförd för att kunna avgöra vilket särskilt skäl som går att
tillämpa för respektive bostadsfastighet samt vilka ytor som kan anses vara lagligt
ianspråktagna.
Underlag
Vid inventeringen har flygfoton och handlingar i bygglovsarkivet studerats och platsbesök
har gjorts för bedömning av hemfridszoner. De flygfoton som funnits att tillgå har varit från
åren 1947, 1964, 1972, 2002, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018.
Följande frågor har legat till grund för inventeringen:
‐ Är fastigheten lagligt ianspråktagen? (När bebyggdes fastigheten? Finns bygglov,
finns strandskyddsdispens?)
‐ Är fastigheten genom bebyggelse väl avskild från området närmast strandlinjen?
‐ Hur avgränsas hemfridszonen?
‐ Var föreslås strandskyddet upphävas? På hela eller delar av fastigheten?
‐ Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet?
På följande sidor listas samtliga fastigheter som ingår i planområdet.
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ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:13
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv. Byggnaden finns med på flygfoto från
1972. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är begränsad kring byggnaden.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:14 (del av fastigheten omfattas av strandskydd)
‐ Fastigheten finns med på historisk karta från 1972, bygglov för tillbyggnad av uthus 1990,
tillbyggnad av fritidshus 1991, påbyggnad 2009. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt
ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är begränsad kring byggnaden men är genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet som berör en del av fastigheten föreslås
upphävas.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:15
‐ Fastigheten finns med på historisk karta från 1964, bygglov för fritidshus 1979, carport
1982, tillbyggnad 2010, inget slutbesked utfärdat ännu, oklart när övriga
komplementbyggnader uppförts. Baserat på den information som kommunen har
tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon dvs inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:17 (del av fastigheten omfattas av strandskydd)
‐ Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och garage 1991.
Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är begränsad kring byggnaden eftersom delar av fastigheten har vildvuxen
karaktär. Strandskyddet föreslås därför upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:18 omfattas ej av strandskydd
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:19 omfattas ej av strandskydd
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:20 omfattas ej av strandskydd
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:21
‐ Bygglov för fritidshus 1972, bygglov och strandskyddsdispens för utbyggnad och garage
2005. Särskilda skäl för strandskyddsdispensen är att den aktuella platsen är belägen på
redan ianspråktagen tomtplats, att man avser uppföra komplementbyggnad i nära
anslutning till huvudbyggnaden, och att åtgärden inte förhindrar tillgängligheten till
strandområdet.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon, dvs kring huvudbyggnaden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
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ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:22
‐ Fastigheten har aldrig varit bebyggd.
‐ Det finns inget särskilt skäl att upphäva strandskyddet
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:23
‐ Bygglov för nybyggnad 1967 och tillbyggnad 1972, strandskyddsdispens 1989 för
nybyggnad av garage, i beslutet uppges tomten vara ianspråktagen. Fastigheten bedöms
därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon dvs inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:24
‐ Bygglov för nybyggnad 1967 och tillbyggnad 1988. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt
ianspråktagen.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon dvs inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:5
‐ Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1970, strandskyddsdispens för friggebod 2012. Särskilt
skäl för strandskyddsdispens är att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Som tomtplats får tas i anspråk hela
fastigheten eftersom den redan är ianspråktagen. Bygglov och strandskyddsdispens för
tillbyggnad 2015. Fastigheten är lagligt ianspråktagen.
‐ I beslut om strandskyddsdispens uppges hela fastigheten vara ianspråktagen tomtplats.
Strandskyddet föreslås därför upphävas inom befintlig hemfridszon dvs inom hela
fastigheten
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:6
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, byggnaden finns med på flygfoto från
1964. Oklart när komplementbyggnader uppförts. Baserat på den information som
kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt
ianspråktagen.
‐ Strandtomt. Hemfridszonen är begränsad kring bebyggelsen eftersom delar av fastigheten
har vildvuxen karaktär. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon, dvs
kring bebyggelsen. Strandskyddet upphävs ej närmast stranden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:7
‐ Byggnad finns med på flygfoto från 1972. Bygglov för tillbyggnad 1987 och 2003. Oklart när
komplementbyggnad närmast stranden uppförts, den finns illustrerad i bygghandling från
1987. Baserat på den information som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan
bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Strandtomt. Längs med fastigheten finns en allmän gångväg som leder till stranden. Del av
fastigheten närmast stranden har vildvuxen karaktär. Hemfridszonen är därmed begränsad
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‐

kring bebyggelsen. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon, dvs kring
huvudbyggnaden samt ner mot komplementbyggnad närmare stranden.
Särskilt skäl: redan ianspråktaget.

ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:8
‐ Byggnad finns med på flygfoto från 1964. Bygglov för tillbyggnad 1999, bygganmälan 2016
för attefallstillbyggnad. Kommunen har inte krävt strandskyddsdispens eftersom åtgärden
är en tillbyggnad inom hemfridszonen och bedömdes inte gå emot strandskyddets syften.
Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon dvs inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:9
‐ Byggnad finns med på flygfoto från 1964. Bygglov för tillbyggnad 1972, bygganmälan om
tillbyggnad, 2001, arkiverat 2008 utan slutbevis. Tre komplementbyggnader finns på
fastigheten varav den närmast vägen redovisas i bygglovhandlingar från 1972. Enligt
flygfoton ser de övriga två ut att ha uppförts mellan 2002 och 2013,det är oklart om
bygglov och strandskyddsdispens har sökts. Baserat på den information som kommunen
har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Strandtomt. Hela fastigheten upplevs privat och utgör hemfridszon, även stranden.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon, bortsett från området
närmast stranden där strandskyddet fortsätter att gälla. Strandskyddet upphävs inom ytor
för de komplementbyggnader, som eventuellt uppförts olovligt, eftersom de är placerade
inom hemfridszonen som etablerats innan uppförandet.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:10
‐ Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad 1973, tillbyggnad 2007. Kommunen har
inte krävt strandskyddsdispens eftersom den ligger inom tomtplats som är ianspråktagen.
Det är oklart när de två komplementbyggnaderna närmast stranden har uppförts, det finns
inga bygghandlingar och går ej att utläsa av flygfoton. Baserat på den information som
kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt
ianspråktagen.
‐ Befintlig bebyggelse definierar hemfridszon – begränsas mot stranden.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon, bortsett från området
närmast stranden där strandskyddet fortsätter att gälla.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:11
‐ Bygglov för ombyggnad 1964, båda komplementbyggnaderna är illustrerade i
bygglovshandlingarna. Fastigheten är lagligt ianspråktagen.
‐ Strandtomt, befintlig bebyggelse definierar hemfridszon – begränsas mot stranden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon och fortsätter gälla närmast stranden.
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ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:13
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, byggnaden finns med på flygfoto från
1964. Det är oklart när komplementbyggnaden närmast stranden uppförts. Fastigheten
bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Strandtomt, befintlig bebyggelse definierar hemfridszon – begränsas mot stranden.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon och fortsätter gälla närmast
stranden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:14
‐ Byggnaden finns med på flygfoto från 1964, bygglov för ombyggnader 1976 och 1990. Enligt
flygfoto har friggebod uppförts mellan åren 2002 och 2013, strandskyddsdispens har ej
krävts eftersom friggeboden uppförts längre från stranden än huvudbyggnaden.
Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Strandtomt, befintlig bebyggelse definierar hemfridszon – begränsas mot stranden,
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon och fortsätter gälla närmast
stranden. Strandskyddet upphävs inom ytan för den friggebod, som eventuellt uppförts
olovligt, eftersom den är placerad inom hemfridszonen som etablerats innan uppförandet.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:15
‐ Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 1981. Det oklart när
komplementbyggnaderna har uppförts. Baserat på den information som kommunen har
tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Strandtomt, hela fastigheten definieras som tomtplats i beslut om strandskyddsdispens.
Hela fastigheten upplevs inte som privat hemfridszon eftersom området närmast stranden
har vildvuxen karaktär. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon och
fortsätter gälla närmast stranden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:16
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1966. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt
ianspråktagen.
‐ Strandtomt, område med vildvuxen karaktär närmast stranden som inte upplevs privat,
befintlig bebyggelse definierar hemfridszon – begränsas mot stranden. Strandskyddet
föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon och fortsätter gälla närmast stranden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:17
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, byggnaden finns med på flygfoto från
1964. Även komplementbyggnaden närmast stranden ser ut att finnas med på flygfotot.
Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Strandtomt, befintlig bebyggelse definierar hemfridszon – begränsas mot stranden.
Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon och fortsätter gälla närmast
stranden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
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ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:18
‐ Bygglov och strandskyddsdispens 2005 för nybyggnad av fritidshus. Fastigheten bedöms
därmed vara lagligt ianspråktagen. Särskilda skäl för dispensen anges vara att den aktuella
platsen är belägen på redan ianspråktagen tomtplats, och att åtgärden inte inskränker
allmänhetens möjlighet att utnyttja stranden.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon dvs inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:19
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, byggnaden finns med på flygfoto från
1964. Det oklart när komplementbyggnaderna har uppförts. Baserat på den information
som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt
ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon dvs inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:20
‐ Fastigheten används som lägergård. Enligt flygfoto är den äldsta byggnaden uppförd innan
1964. Bygglov 1976 för tillbyggnad av logement, strandskyddsdispens 2005 för mindre väg
och ny brygga, i beslutet uppges att allmänhetens tillgång till strandområdet ej bedöms
försämras eftersom åtgärderna utförs inom tomtplats som redan tagits i anspråk av
byggnad för bostadsändamål. Ny mindre väg utförs huvudsakligen för att få en bättre
tillgänglighet till stranden och ny fast brygga placeras i anslutning till befintlig flytbrygga.
Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Strandtomt. Hemfridszonen är begränsad kring bebyggelsen. Området närmast stranden
upplevs inte som privat hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon och fortsätter gälla inom strandområdet.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:21
‐ Bygglov för tillbyggnad av sommarhus 1957 och 1966. Garage och uthus är uppförda före
1957. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Strandtomt. Tomten har en parkliknande karaktär och befintlig bebyggelse definierar
hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon och fortsätter
gälla närmast stranden. Vid stranden finns en komplementbyggnad, det är oklart när den
uppförts. Komplementbyggnaden får en byggrätt men strandskyddet upphävs ej inom
byggrätten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:22
‐ Fastigheten har aldrig varit bebyggd. Fastigheten Alingsås‐Hulabäck 2:8 intill med samma
ägare är bebyggt med bostadshus som ligger precis i gränsen mellan fastigheterna.
‐ Hemfridszonen tillhörande intilliggande fastighet spiller över på denna fastighet.
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‐
‐

Strandskyddet föreslås upphävas inom den del som utgör hemfridszon tillhörande byggnad
på Alingsås‐Hulabäck 2:8.
Särskilt skäl: redan ianspråktaget.

ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:23
‐ Ursprungligt fritidshus byggt 1957, rivet 2005, bygglov för permanentbostad 2005.
Kommunen krävde inte strandskyddsdispens med hänvisning till att åtgärden ligger inom
tomtplats som är ianspråktagen. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är begränsad kring bebyggelsen. Ytor med mer vildvuxen karaktär upplevs
inte tillhöra hemfridszonen. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:24
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, byggnaden finns med på flygfoto från
1964. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten upplevs som privat hemfridszon och är dessutom genom bebyggelse väl
avskild från området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela
fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:25
‐ Fastigheten var bebyggd 1964 enligt flygfoto. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1998. Det
är oklart när komplementbyggnaderna har uppförts.
‐ Hela fastigheten utgörs av hemfridszon och är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter. Strandskyddet
föreslås upphävas inom hela fastigheten.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:26
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, huvudbyggnad och komplementbyggnad
finns med på flygfoto från 1964. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgörs av hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:27
‐ Huvudbyggnad och komplementbyggnad finns med på flygfoto från 1964. Bygglov för
tillbyggnad av fritidshus 1972. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten upplevs idag som privat hemfridszon och den är dessutom genom
bebyggelse väl avskild från området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas
inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:28
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, huvudbyggnad finns med på flygfoto från
1964. Det är oklart när komplementbyggnaderna uppförts. Baserat på den information
som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt
ianspråktagen.
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Hemfridszonen är begränsad kring bebyggelsen eftersom en del av fastigheten består av
skog. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon
Särskilt skäl: redan ianspråktaget.

ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:29
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv men samtliga byggnader finns med på
flygfoto från 1964. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten upplevs idag som privat hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas
inom befintlig hemfridszon dvs inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:30
‐ Byggnaden finns med på flygfoto från 1964, bygglov och strandskyddsdispens för
tillbyggnad av fritidshus 1977, bygglov för gäststuga 1989, bygglov för förråd 2000.
Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten upplevs som privat hemfridszon och är dessutom genom bebyggelse väl
avskild från området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela
fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:31
‐ Byggnaden finns med på flygfoto från 1964, bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2005. Två
av komplementbyggnaderna ser enligt flygfoton ut att vara uppförda mellan 2002 och
2013. Det är oklart om bygglov och strandskyddsdispens har sökts. Baserat på den
information som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten
lagligt ianspråktagen.
‐ Fastigheten är genom bebyggelse väl avskild från området närmast strandlinjen.
Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:32
‐ Byggnaden finns med på flygfoto från 1964, bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1968,
ombyggnad 1994. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är begränsad kring bebyggelsen eftersom delar av fastigheten har vildvuxen
karaktär. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:34
‐ Bygglov 1953 för nybyggnad av fritidshus. Komplementbyggnad finns med på flygfoto från
1964. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten är hemfridzon och den är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:35
‐ Bygglov 1954 för nybyggnad av fritidshus. Komplementbyggnaden närmast vägen ser ut att
ha uppförts mellan 2002 och 2013 enligt flygfoton. Det är oklart om bygglov och

Sida 324 av 373

‐
‐

strandskyddsdispens har sökts. Den komplementbyggnad som eventuellt uppförts olovligt
ligger inom en yta som redan innan uppförandet bedöms ha utgjort hemfridszon.
Hela fastigheten är hemfridzon och den är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.

ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:36
‐ Bygglov 1955 för nybyggnad av fritidshus. Det är oklart när komplementbyggnaderna har
uppförts. Baserat på den information som kommunen har tillgängligt och vad kommunen
kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är begränsad kring byggnaden. Fastigheten är genom bebyggelse väl avskild
från området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:37
‐ Bygglov 1962 för nybyggnad av fritidshus. Det är oklart när komplementbyggnaderna
uppförts. Baserat på den information som kommunen har tillgängligt och vad kommunen
kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är begränsad kring bebyggelsen eftersom delar av fastigheten har vildvuxen
karaktär. Fastigheten är dessutom genom bebyggelse väl avskild från området närmast
strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:38
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1971. Rivning och nybyggnad av fritidshus 2012.
Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten är hemfridzon och den är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:39
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1961. Bygglov och strandskyddsdispens för uthus 1977.
Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten är hemfridszon förutom längst i norr mot skogsområdet. Den är genom
bebyggelse väl avskild från området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas
inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:40
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv. Byggnaden finns med på flygfoto från
1964. Det är oklart när komplementbyggnad uppförts. Baserat på den information som
kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt
ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgörs av hemfridszon och är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
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ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:41
‐ Fastigheten har aldrig varit bebyggd.
‐ Fastigheten är genom bebyggelse väl avskild från området närmast strandlinjen.
Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:42
‐ Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 1977, bygglov för tillbyggnad
av bostadshus 2008. Fastigheten bedöms vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon och är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:43
‐ Bygglov för nybyggnad 1967, bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad 1977.
Fastigheten bedöms vara lagligt ianspråktagen.
‐ Fastigheten är genom bebyggelse väl avskild från området närmast strandlinjen.
Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:44
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1969. Enligt flygfoton har friggebod uppförts mellan
åren 2002 och 2013, troligtvis utan strandskyddsdispens. Eventuellt kan
strandskyddsdispens inte ha krävts eftersom friggeboden kan ha bedömts ligga längre från
stranden än huvudbyggnaden. Baserat på den information som kommunen har tillgängligt
och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är begränsad kring bebyggelsen eftersom delar av fastigheten har vildvuxen
karaktär. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon. Strandskyddet
föreslås därmed upphävas inom ytan för den friggebod, som eventuellt uppförts olovligt,
eftersom den är placerad inom hemfridszonen som etablerats innan uppförandet.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:45
‐ Fastigheten har aldrig varit bebyggd.
‐ Enligt flygfoton har mycket träd tagits ned mellan år 2002 och 2013. Marken används som
trädgård till bostad på fastighet intill med samma ägare.
‐ Strandskyddet upphävs inte.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:46
‐ Fastigheten har aldrig varit bebyggd.
‐ Enligt flygfoton har delar av fastigheten varit åkermark under 1960‐talet. Idag är större
delen bevuxen av lövträd och en del av fastigheten hålls öppen.
‐ Strandskyddet upphävs inte.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:47
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1967, bygglov för tillbyggnad 1970 och 1988. Det är
oklart när komplementbyggnaderna har uppförts. Baserat på den information som
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kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt
ianspråktagen.
Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
Särskilt skäl: redan ianspråktaget.

ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:48 (del av fastigheten omfattas av strandskydd)
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1968. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt
ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgörs av hemfridszon och är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:49 omfattas ej av strandskydd
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:50 (del av fastigheten omfattas av strandskydd)
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1971. Fastigheten bedöms vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgörs av hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon dvs inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:51
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1965. Fastigheten bedöms vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen begränsas av att delar av fastigheten är mer vildvuxen. Strandskyddet
föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:52
‐ Bygglov och strandskyddsdispens för flytt och ombyggnad av fritidshus 1974. Fastigheten
bedöms vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgörs av hemfridszon och är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:53
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, fastigheten är endast bebyggd med liten
förrådsbyggnad.
‐ Fastigheten är genom bebyggelse väl avskild från området närmast strandlinjen.
Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:55
‐ Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1977, enligt flygfoto fanns byggnad 1964. Fastigheten
bedöms vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är begränsad kring bebyggelsen eftersom delar av fastigheten har vildvuxen
karaktär. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
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HJÄLMARED 1:11
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv. Idag finns två huvudbyggnader på
fastigheten, båda byggnaderna finns med på flygfoto från 1964. Fastigheten bedöms vara
lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen begränsas av att delar av fastigheten är mycket kuperad och mer vildvuxen.
Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
HJÄLMARED 1:12
‐ Bygglov för garagebyggnad 1957. Bygglov för tillbyggnad 1966. Tre komplementbyggnader
finns på fastigheten, samtliga är uppförda innan 1975. Fastigheten bedöms därmed vara
lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen begränsas av att delar av fastigheten är mycket kuperad och mer vildvuxen.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon.
HJÄLMARED 1:19
‐ Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1965 och 2000. Det är oklart när garaget uppförts.
Baserat på den information som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa
är fastigheten lagligt ianspråktagen. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon.
‐ Hemfridszonen begränsas av att delar av fastigheten är mycket kuperad och mer vildvuxen.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
HJÄLMARED 1:20
‐ Fastigheten är lagligt ianspråktagen ‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1961, bygglov för
nybyggnad av garage 1989 (strandskydd nämndes inte i beslutet). Bygglov och
strandskyddsdispens beviljas 2004 för nybyggnad av förråd/gäststuga. Hela fastigheten
utgörs av ianspråktagen tomtplats enligt beslutet. 2009 legaliseras olovligt utförda
åtgärder, dvs tillbyggnader som genomförts utan bygglov. Kommunen krävde inte
strandskyddsdispens med hänvisning till att dispens givits tidigare.
‐ Strandtomt. Hela fastigheten består av tillrättalagd tomtmark med gräsmatta och utgör
därför hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon bortsett
från området närmast stranden där strandskyddet fortsätter att gälla.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
HJÄLMARED 1:33
‐ Fastigheten används som lägergård – Bygglov för nybyggnad av fritidshem 1946.
Nybyggnad av fem sportstugor 1950, bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
servicehus 1986. 1991 och 1994 ersätts sportsugorna med nya campingstugor vilket sker
med både bygglov och strandskyddsdispens. I beslutet uppges marken bestå av redan
ianspråktagen tomtplats för lägergård. Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
friluftsgård och ekonomibyggnad 1997. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt
ianspråktagen.
‐ Fastighetens ytterkanter består av ej tillrättalagd natur, dvs mer eller mindre framkomlig
skog. Kring bebyggelsen är marken mer tillrättalagd med gångstigar, körbara ytor, parkering
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och gräsytor. Strandskyddet föreslås upphävas inom de områden som är bebyggda samt
inom tillrättalagda ytor runt omkring.
Särskilt skäl: redan ianspråktaget.

HJÄLMARED 1:34
‐ Bygglov för nybyggnad av förråd 1970. Bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
nytt fritidshus 1980. Befintligt fritidshus flyttas och blir förråd. Bygglov för tillbyggnad av
fritidshus till enbostadshus 1990 bygglov. Kommunen krävde inte strandskyddsdispens för
åtgärden. Fastigheten bedöms vara lagligt ianspråktagen
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon dvs inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
HJÄLMARED 1:35
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1956. Bygglov för tillbyggnad 1961. Bygglov för
tillbyggnad 2004, byggnadsplatsen uppges i beslutet utgöras av ianspråktagen tomtplats
och därför har strandskyddsdispens inte krävs. Fastigheten bedöms vara lagligt
ianspråktagen.
‐ Fastigheten ligger nära sjön men den sträcker sig inte hela vägen ner till stranden.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon men för att inte hemfridszonen ska ”spilla över” på den allmänna platsen
föreslås strandskyddet fortsätta gälla i ett stråk närmast stranden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
HJÄLMARED 1:36
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv. Byggnaden finns med på flygfoto från
1964. När komplementbyggnaden uppförts går inte att utläsa. Baserat på den information
som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt
ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är begränsad kring bebyggelsen eftersom marken närmast vägen har mer
vildvuxen karaktär. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
HJÄLMARED 1:37
‐ Bygglov för fritidshus 1966. Komplementbyggnad fanns vid denna tid eller uppfördes
samtidigt. Bygglov för tillbyggnad 1995 och 2004. Bygglov och strandskyddsdispens 2006
för ny gäststuga som ersätter gammal på samma plats. Fastigheten bedöms vara lagligt
ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är begränsad kring bebyggelsen eftersom marken närmast vägen har mer
vildvuxen karaktär. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
HJÄLMARED 1:38
‐ Bygglov för tillbyggnad av befintligt fritidshus 1979. Strandskyddsdispens anses inte
behövas eftersom det endast rör en mindre utbyggnad. Fastigheten bedöms vara lagligt
ianspråktagen.
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Hemfridszonen är begränsad kring bebyggelsen eftersom marken närmast vägen har mer
vildvuxen karaktär. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon
Särskilt skäl: redan ianspråktaget.

HJÄLMARED 1:39
‐ Bygglov 1954 för fritidshus, tillbyggnad 1960, 1962, 1988. En komplementbyggnad fanns då
med på kartan, idag finns fler komplementbyggnader bl.a. friggebod. Det är oklart när
dessa är uppförda. Baserat på den information som kommunen har tillgängligt och vad
kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon dvs inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
HJÄLMARED 1:40
‐ Bygglov för fritidshus 1953. Stugan ersattes 1962, då fanns två komplementbyggnader på
fastigheten. Dessa två ser nu ut att vara sammanbyggda men det är oklart när.
Attefallstillbyggnad 2015, kommunen har inte krävt strandskyddsdispens. Baserat på den
information som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten
lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon dvs inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
HJÄLMARED 1:41
‐ Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1961, en komplementbyggnad finns då med på
situationsplanen. Ett uthus och ett garage finns idag på fastigheten förutom
huvudbyggnaden. Bygganmälan om attefallstillbyggnad 2017. I beslutet uppges att
tillbyggnaden inte bedöms påverka hemfridzonens och tomtplatsens storlek. Ingen
strandskyddsdispens behövde därför sökas. Garaget ser enligt flygfoto ut att vara uppfört
mellan 2002 och 2013 inom del av fastigheten som utgjorde hemfridszon innan
uppförandet. Oklart om det finns bygglov och strandskyddsdispens för åtgärden. Baserat på
den information som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är
fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är begränsad kring bebyggelsen eftersom västra delen av fastigheten har
mer vildvuxen karaktär. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
HJÄLMARED 1:42
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv. Enligt flygfoto var fastigheten bebyggd
1964. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är idag begränsad kring bebyggelsen eftersom marken närmast vägen har
mer vildvuxen karaktär. Fastigheten är genom bebyggelse väl avskild från området närmast
strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
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HJÄLMARED 1:43
‐ Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1965, förråd finns med på situationsplan, bygglov för
flytt och tillbyggnad av garage 1981. Fastigheten bedöms vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är idag begränsad kring bebyggelsen eftersom marken närmast vägen har
mer vildvuxen karaktär. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
HJÄLMARED 1:44
‐ Enligt flygfoto var fastigheten bebyggd 1964. Bygglov och strandskyddsdispens för
friggebod medges 1997. Två komplementbyggnader finns, oklart när den ena uppförts.
Baserat på den information som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa
är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är idag begränsad kring bebyggelsen eftersom marken närmast vägen har
mer vildvuxen karaktär. Fastigheten är genom bebyggelse väl avskild från området närmast
strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
HJÄLMARED 1:47
‐ Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1966, likadan ansökan 1974. Bygglov och
strandskyddsdispens för uppförande av transformatorstation 1996. Det är oklart när
komplementbyggnaden längst västerut har uppförts. Baserat på den information som
kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt
ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är idag begränsad kring bebyggelsen eftersom delar av fastigheten har mer
vildvuxen karaktär. Fastigheten är genom bebyggelse väl avskild från området närmast
strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
HJÄLMARED 1:48
‐ Bygglov för fritidshus 1951. Bygglov och strandskyddsdispens för ny förrådsbyggnad 1998.
Tillbyggnad av fritidshus 2001, inget nämnt om strandskydd. När komplementbyggnad i
hörnet av fastigheten är uppförd går inte att avgöra, den finns med på ritning från 1986.
Baserat på den information som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa
är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är idag begränsad kring bebyggelsen eftersom delar av fastigheten har mer
vildvuxen karaktär. Fastigheten är genom bebyggelse väl avskild från området närmast
strandlinjen.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter. Strandskyddet
föreslås upphävas inom hela fastigheten.
HJÄLMARED 1:49
‐ Bygglov för fritidshus 1965. Samtliga komplement byggnader har bygglov och är uppförda
innan 1975. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon och är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
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HJÄLMARED 1:50
‐ Bygglov för fritidshus 1951. Tillbyggnad 1989. Bygglov och undantag från naturvårdslagen
för komplementbyggnad 1991. Oklart när komplementbyggnad närmast vägen är uppförd,
finns ej illustrerad på situationsplaner, uppförd innan 2002 enligt flygfoto. Baserat på den
information som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten
lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Fastigheten är dessutom genom bebyggelse väl avskild
från området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
HJÄLMARED 1:51
‐ Bygglov för fritidshus 1952, tillbyggnad 1968 och 1975, en komplementbyggnad finns
illustrerad på kartan. Strandskyddsdispens 1979 för uppställning av toalettbyggnad.
Strandskyddsdispens för markarbeten i samband med ledningsdragning för kommunalt VA.
Hela fastigheten bedöms i beslutet vara ianspråktagen tomtplats. Fastigheten bedöms vara
lagligt ianspråktagen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
HJÄLMARED 1:52
‐ Bygglov för fritidshus 1957, nybyggnad av fritidshus 1983. Bygglov för tillbyggnad 1984.
Fastigheten bedöms vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon bortsett från den del som angränsar till skogen i sydost
som har mer vildvuxen karaktär. Fastigheten är genom bebyggelse väl avskild från området
närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
HJÄLMARED 1:53
‐ Bygglov 1957 för fritidshus, tillbyggnad 1963 och 1965. Bygglov för garage 1969. Bygglov för
friggebod och div. tillbyggnader 1993‐2004. Baserat på den information som kommunen
har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon och fastigheten är dessutom genom bebyggelse väl
avskild från området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela
fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
HJÄLMARED 1:54
‐ Bygglov för fritidshus 1957. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus och rivning av förråd 1985.
Idag finns ett garage på förrådets gamla plats, det är oklart när det byggdes. Baserat på den
information som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten
lagligt ianspråktagen.
‐ Marken närmast stranden är mer vildvuxen och därför kan den del inte anses utgöra
hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget..
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HJÄLMARED 1:55
‐ Bygglov för fritidshus 1957, ombyggnad av tak 1997. Byggnaden ser ut att vara ombyggd
ytterligare. Det är oklart när altan och komplementbyggnader är uppförda eftersom det
inte finns några bygghandlingar. Eventuellt kan bygglov och strandskyddsdispens ej ha
krävts av kommunen. Baserat på den information som kommunen har tillgängligt och vad
kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon och den är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
HJÄLMARED 1:56
‐ Bygglov för fritidshus 1960, tillbyggnad 1974, 1992. Omfattande tillbyggnad 2012 med
bygglov men strandskyddsdispens har ej sökts. Det är oklart när komplementbyggnaderna
är uppförda, finns inga bygghandlingar. Baserat på den information som kommunen har
tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon och den är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
HJÄLMARED 1:58
‐ Bygglov för fritidshus 1958. Fastigheten bedöms vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är idag begränsad kring bebyggelsen eftersom vissa delar har mer vildvuxen
karaktär. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon. Särskilt skäl: redan
ianspråktaget.
HJÄLMARED 1:59
‐ Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1971. Fastigheten bedöms vara lagligt ianspråktagen.
‐ Fastigheten är genom bebyggelse väl avskild från området närmast strandlinjen.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter. Strandskyddet
föreslås upphävas inom hela fastigheten.

HJÄLMARED 1:60
‐ Bygglov för fritidshus 1960, tillbyggnad 1968. Bygglov och strandskyddsdispens för rivning
av befintligt fritidshus och uppförande av nytt 2015. Strandskyddsdispensen överprövades
av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen godkände dispensen och uppger i beslutet att hela
fastigheten utgör ianspråktagen tomt. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt
ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela fastigheten
med hänvisning till kommunens och Länsstyrelsens beslut.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget
HJÄLMARED 1:61
‐ Bygglov för fritidshus 1961, om‐ och tillbyggnad 1971. Det är oklart när
komplementbyggnaderna är uppförda. Baserat på den information som kommunen har
tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
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Hela fastigheten utgör hemfridszon och strandskyddet upphävs därför inom hela
fastigheten.
Särskilt skäl: redan ianspråktaget

HJÄLMARED 1:62
‐ Bygglov för fritidshus 1962, bygglov för tillbyggnad 1975 och 2000. Fastigheten anses
därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon och den är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås därför upphävas inom hela
fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
HJÄLMARED 1:63
‐ Bygglov för fritidshus 1961. Fastigheten anses därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon och strandskyddet upphävs därför inom hela
fastigheten. Särskilt skäl: redan ianspråktaget
HJÄLMARED 1:64
‐ Bygglov för fritidshus 1968. Garage uppfört innan 1977. Bygglov för tillbyggnad 1979 och
2008. Fastigheten anses därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon och strandskyddet upphävs därför inom hela
fastigheten. Särskilt skäl: redan ianspråktaget
HJÄLMARED 1:65
‐ Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1977, uthus finns med på situationsplan. Fastigheten
anses därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är idag begränsad kring bebyggelsen eftersom vissa delar av fastigheten har
en vildvuxen karaktär. Strandskyddet upphävs inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget
HJÄLMARED 1:66
‐ Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1958. Bygglov för garage 1972, bygglov för tillbyggnad
1973 och 2002. Bygglov för förråd 2003, kommunen har bedömt att strandskyddsdispens
inte krävts. Fastigheten anses därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon och strandskyddet upphävs därför inom hela
fastigheten. Särskilt skäl: redan ianspråktaget
HJÄLMARED 1:67
‐

‐

‐

Bygglov för fritidshus 1962. Oklart när komplementbyggnaderna har uppförts. Bygglov och
strandskyddsdispens för rivning av fritidshus och uppförande av nytt 2010. I beslutet
uppges att tomten redan tagits i anspråk och enligt en tomtplatsbestämning får befintlig
fastighet tas i anspråk som tomtplats.
Hela fastigheten utgör hemfridszon och den är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås därför upphävas inom hela
fastigheten.
Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
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HJÄLMARED 1:68
‐ Bygglov för fritidshus 1964, ombyggnad 1994, bygglov och strandskyddsdispens för nytt
garage 2002. Fastigheten anses därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon och den är dessutom genom bebyggelse väl avskild från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås därför upphävas inom hela
fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
HJÄLMARED 1:69
‐ Bygglov för fritidshus 1963, tillbyggnad 1965 och 1978, förråd uppfört innan 1965 enligt
situationsplan. Fastigheten anses därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är idag begränsad kring bebyggelsen eftersom en del av fastigheten har mer
vildvuxen karaktär. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget
HJÄLMARED 1:70
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1989. Strandskydd nämndes inte i beslutet. Det är
oklart när komplementbyggnaden uppfördes. Baserat på den information som kommunen
har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon och strandskyddet föreslås därför upphävas inom hela
fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget
SKÄMNINGARED 1:23
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, enligt flygfoto var fastigheten bebyggd
1947. Den anses därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Stora delar av fastigheten var i anspråktagen som hemfridszon redan 1947. Hemfridszonen
spiller över på intilliggande fastighet Skämningared 1:27 med samma ägare. Även denna
fastighet var ianspråktagen 1947. Garaget är uppfört före 1964.
‐ Strandtomt. Hemfridszonen är idag något begränsad österut eftersom den delen av
fastigheten inte består av tillrättalagd gräsmatta. Strandskyddet föreslås upphävas inom
befintlig hemfridszon. Strandskyddet upphävs ej närmast stranden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 1:24
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, enligt flygfoto var fastigheten bebyggd
1964. Det är oklart när garaget uppförts. Baserat på den information som kommunen har
tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Stora delar av fastigheten var i anspråktagen som hemfridszon redan 1975. Hemfridszonen
är idag något begränsad söderut. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 1:25
‐ Bygglov och strandskyddsdispens 1990 för rivning och byggnation av nytt fritidshus. I
beslutet bedöms att fritidshuset uppförs inom avstyckad och ianspråktagen tomtplats.
Strandskyddsdispens beviljas för tillbyggnad 2014. Särskilt skäl dispensen är att området
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redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften.
Hela fastigheten utgör hemfridszon och baserat på det och bedömningen i beslut om
strandskyddsdispens föreslås strandskyddet upphävas inom hela fastigheten.
Särskilt skäl: redan ianspråktaget.

SKÄMNINGARED 1:26
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv. Fastigheten är en stor fastighet och från
den har styckats av flera mindre fastigheter som är bebyggda med fritidshus.
‐ Fastigheten är allmän men vid stranden finns två mindre hus som inte är inredda som
bostad och som inte har någon hemfridszon. Byggnaderna är enligt flygfoton och
bygghandlingar (tillhörande nuvarande Skämningared 1:42) uppförda innan 1965.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas för de två byggnaderna.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 1:27
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, fastigheten har aldrig varit bebyggd med
bostad. Enligt flygfoto var fastigheten ianspråktagen som trädgård med trädgårdsland och
grusgångar redan 1947.
‐ Fastigheten ingår i hemfridszonen som hör till bostadsbyggnad på intilliggande fastighet,
Skämningared 1:23, med samma ägare.
‐ Hemfridszonen är idag något begränsad västerut eftersom den delen av fastigheten inte
består av tillrättalagd gräsmatta. Strandskyddet föreslås upphävas inom den del som utgör
hemfridszon tillhörande byggnad på Skämningared 1:23.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 1:30
‐ Bygglov för fritidshus 1977. 1997 gav Länsstyrelsen strandskyddsdispens för uppförande av
friggebod. I beslutet står: ”Företrädare för länsstyrelsen har besökt platsen. Fastigheten
utgöres av en brant, terrasserad slänt med en till stranden hävdad tomt inom en
bebyggelsegrupp tillkommen före strandskyddsförordnandet. Förutsättningarna för såväl
allmänhetens rörliga friluftsliv som livsvillkoren för djur‐ och växtlivet bedöms inte påverkas
av föreslagen åtgärd”. Startbesked för attefallstillbyggnad och attefallshus 2015.
Kommunen har inte krävt strandskyddsdispens för åtgärden. Det är oklart när
komplementbyggnaden vid stranden uppförts.
‐ Strandtomt. Hela fastigheten utgör idag hemfridszon. Enligt Länsstyrelsens beslut gick
tomtplatsen ända ner till stranden redan 1977. Strandskyddet föreslås upphävas inom
största delen av fastigheten bortsett från marken närmast stranden.
Komplementbyggnaden vid stranden får en byggrätt men strandskyddet upphävs ej inom
byggrätten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
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SKÄMNINGARED 1:31
‐ Huvudbyggnad och förrådsbyggnad uppförd före 1964 enligt flygfoto. Bygglov för
ytterligare uthus 1986. Fastigheten anses därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen är idag begränsad kring bebyggelsen. Strandskyddet föreslås därför
upphävas inom området närmast bebyggelsen. Inom ytor närmast stranden med mer
naturinslag fortsätter strandskydd gälla.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 1:32
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv. Enligt flygfoto är huvudbyggnaden
uppförd 1964. Det är oklart när komplementbyggnaden uppförts. Baserat på den
information som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten
lagligt ianspråktagen.
‐ Marken närmast huvudbyggnad och infart upplevs idag som hemfridszon. Hemfridszonen
avgränsas av en mur i slänten som skiljer gräsmatta och naturtomten åt. Strandskydd
föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 1:33
‐ Bygglov för rivning av gammalt fritidshus och uppförande av nytt 1987. Kommunen har inte
krävt strandskyddsdispens för åtgärden. Komplementbyggnaderna är uppförda innan 1975.
‐ Strandtomt. Hela fastigheten utgör idag hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas vid
befintliga byggnader men fortsätter gälla närmast stranden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 1:34
‐ Bygglov för om‐ och tillbyggnad av fritidshus 1987, strandskyddet nämns inte i beslutet. Två
komplementbyggnader finns på fastigheten men huvudbyggnaden är idag riven. Det är
oklart när komplementbyggnaderna uppförts. Baserat på den information som kommunen
har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten upplevs som privat hemfridszon idag. Fastigheten ligger nära stranden
men är ingen strandtomt. För att inte hemfridszon ska ”spilla över” på strandområdet
föreslås strandskyddet fortsätta gälla närmast stranden.
‐ Komplementbyggnaden får en byggrätt men strandskyddet upphävs ej inom byggrätten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 1:35
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv. Enligt flygfoto fanns byggnaderna 1947.
‐ Fastigheten är ett äldre torp där jordbruk bedrivits. Spår av tidigare åkermark finns
fortfarande kvar som äng.
‐ Marken närmast huvudbyggnaden, uthuset samt grind och infart upplevs idag som
hemfridszon. Hemfridszonen avgränsas av olika naturelement som skiljer gräsmatta och
naturtomt åt. Strandskydd föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon. Av hänsyn till den
äldre gårdsmiljön upphävs inte strandskyddet inom den del av hemfridszonen som ur
kulturhistorisk synvinkel anses olämplig att bebygga.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
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SKÄMNINGARED 1:36
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1956. Fastigheten anses därmed vara lagligt
ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen begränsas av att delar av fastigheten är mer vildvuxen. Strandskyddet
föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 1:39
‐ Bygglov för nybyggnad 1972. Startbesked och strandskyddsdispens för attefallshus 2018.
‐ I beslutet om strandskyddsdispensen gjordes en tomtplatsbestämning. Strandskyddet
föreslås därför upphävas inom tomtplatsen som definierats i beslutet, dvs. byggrätten där
strandskydd upphävs överensstämmer med tomtplatsen.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 1:40 och 1:41
‐ Fastigheterna har aldrig varit bebyggda. Strandskyddsdispens och bygglov erhölls 2004 för
både Skämningared 1:40 och 1:41 men byggnader uppfördes aldrig. Dispensen tillstyrktes
med motiveringen att allmänhetens tillgång till strandområdet ej bedömdes försämras.
Byggnationen ansågs innebära en komplettering av befintlig bebyggelsegrupp bestående av
fyra befintliga fritidshus som ligger närmare stranden än de två tillkommande fritidshusen.
‐ Fastigheterna är genom bebyggelse väl avskild från området närmast strandlinjen.
Strandskyddet föreslås upphävas inom en avgränsad del av tomterna som är lämplig för nya
byggnader.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
SKÄMNINGARED 1:42
‐ Bygglov 1965 för byggnation av fritidshus, strandskyddsdispens 2009 för uppförande av
friggebod. Fastigheten anses därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Idag upplevs hela fastigheten utgöra hemfridszon. Strandskydd föreslås upphävas inom
befintlig hemfridszon dvs. inom hela fastigheten
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 1:43
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv. Enligt flygfoton och bygghandlingar
tillhörande Skämningared 1:42, är byggnaden uppförd innan 1965.
‐ Strandtomt. Hemfridszonen är idag något begränsad österut eftersom den delen av
fastigheten inte består av tillrättalagd gräsmatta. Strandskyddet förslås upphävas inom
nuvarande hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 1:44
‐ Byggnad uppförd före 1964 enligt flygfoto. Strandskyddsdispens 2010 för brygga och
friggebod. Kommunen gav dispens först men dispensen för brygga överprövades av
Länsstyrelsen som till sist gav dispens för brygga. Strandskyddsdispens och startbesked för
tillbyggnad av enbostadshus erhölls 2014. Särskilt skäl för strandskyddsdispens var
”Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Hela fastigheten utgör tomtplats enligt tidigare beslut”. Startbesked
för attefallshus 2015.
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Hela fastigheten upplevs vara hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom
hemfridszonen men fortsätter gälla närmast stranden.
Särskilt skäl: redan ianspråktaget.

SKÄMNINGARED 1:45
‐ Bygglov för byggnation av fritidshus 1965. Startbesked och strandskyddsdispens för
komplementbyggnad 2015. En tomtplatsbestämning gjordes i samband med beslutet om
dispens.
‐ Strandtomt. Strandskyddet föreslås upphävas inom tomtplatsen som definierats i beslutet,
dvs. byggrätten där strandskydd upphävs överensstämmer med den definierade
tomtplatsen.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 2:19
‐ Bygglov för om‐ och tillbyggnad av fritidshus 1971. Bygglov för nybyggnad av carport och
förråd 1974.
‐ Strandtomt, dock ingår inte själva stranden ingår inte i fastigheten. Hemfridszonen är
lokaliserad kring byggnaderna och hela ytan mellan stranden och byggnaderna utgör
hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon men fortsätter
gälla närmast stranden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 2:20
‐ Det finns inga tidiga bygghandlingar i kommunens arkiv. Enligt flygfoto var fastigheten
bebyggd 1964.
‐ Bygglov för garage 1996. I beslutet hänvisas till länsstyrelsens beslut 1993‐07‐14 där det
anges att det inte krävs strandskyddsdispens för komplementbyggnad som uppförs inom
tomtplats och längre från stranden än huvudbyggnaden. Bygglov och strandskyddsdispens
för tillbyggnad av enbostadshus 2005. Bygglov för tillbyggnad 2009. Det finns en
komplementbyggnad nära stranden, den är inte med på ritning från 1996 och det går inte
att med hjälp av flygfoton utläsa när den uppförts. Baserat på den information som
kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa är komplementbyggnaden laglig
och fastigheten därmed lagligt ianspråktagen.
‐ Strandtomt. Hemfridszonen är idag begränsad kring bebyggelsen. Marken närmast
stranden är naturtomt. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Komplementbyggnaden får en byggrätt men strandskyddet upphävs ej inom byggrätten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 2:21
‐ Enligt flygfoto var fastigheten bebyggd 1964. Bygglov och strandskyddsdispens för garage
1988. Rivning av befintligt hus och bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus 1999. Enligt ritning fanns komplementbyggnaderna 1988 men det går inte
utläsa om de uppförts innan 1975. Den gjutna piren som går ut i vattnet finns inte med på
flygfoto från 1972, ingen strandskyddsdispens verkar finnas för åtgärden.
‐ Strandtomt. Hela fastigheten utgör idag hemfridszon. Enligt ortofoto har mycket vegetation
tagits bort mellan 1972 och 2002 och hemfridszonen har då utökats. Strandskyddet föreslås
fortsätta gälla vid stranden och upphävs kring befintlig bebyggelse.
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‐
‐

Komplementbyggnaden vid stranden får en byggrätt men strandskyddet upphävs ej inom
byggrätten.
Särskilt skäl: redan ianspråktaget.

SKÄMNINGARED 2:22
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv. Enligt flygfoto var fastigheten bebyggd
1964.
‐ Hemfridszonen är idag begränsad kring befintlig bebyggelse eftersom tomten är vildvuxen.
Komplementbyggnaden nere vid stranden går inte att utläsa när den är uppförd. Den ligger
delvis utanför fastigheten, på Hjälmared 1:76. I strandkanten finns en kaj och en pir i
betong. Det är oklart när den uppförts. Enligt flygfoto fanns en mindre stenpir/brygga 1964.
På flygfoto från 1972 fanns ingen betongpir.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon, kring befintlig bebyggelse.
‐ Komplementbyggnaden får en byggrätt men strandskyddet upphävs ej inom byggrätten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 2:23
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1970. Bygglov för garage 1972. Bygglov 1986 för
tillbyggnad av enbostadshus. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör idag hemfridszon. Fastigheten avskiljs dessutom från stranden av
strandtomter nedanför. Strandskydd föreslås därför upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
SKÄMNINGARED 2:25
‐ Enligt flygfoto och bygglovshandlingar var fastigheten bebyggd med huvudbyggnad och
samtliga komplementbyggnader 1972. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt
ianspråktagen.
‐ Fastigheterna är genom bebyggelse väl avskild från området närmast strandlinjen.
Strandskyddet föreslås därför upphävas inom hela fastigheten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
SKÄMNINGARED 2:26
‐ Fastigheten är bebyggd med torpstuga och tillhörande uthus från tidigt 1900‐tal.
‐ Fastigheten är belägen i ett skogsområde och hemfridszonen är begränsad kring
bebyggelsen. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 4:1
‐
‐
‐

Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1963. Två komplementbyggnader finns på fastigheten.
Det är oklart när de uppförts.
Hela fastigheten ligger avskilt från stranden och avskiljs genom bebyggelse på
strandtomter. Strandskyddet föreslås därför upphävas inom hela fastigheten.
Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintlig bebyggelse.
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SKÄMNINGARED 5:2
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv. Enligt flygfoto är byggnaden uppförd
innan 1964. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hemfridszonen utgörs av ytorna i direkt anslutning till byggnaden. Norra delen av
fastigheten är naturtomt med träd och buskar och södra delen är mycket kuperad, dessa
delar anses inte utgöra hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas för befintlig
hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 5:3
‐ På fastigheten finns två huvudbyggnader. Bygglov 1962 för uppförande av fritidshus
närmast vägen. Enligt situationsplanen från 1962 var fritidshus och en komplementbyggnad
närmast stranden redan uppförd. Strandskyddsdispens för attefallshus 2015. Skäl till
dispens: Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syfte. Enligt tomtplatsanvisning tillhörande dispensbeslutet utgör hela
fastigheten tomtplats. Länsstyrelsen tog upp beslutet för prövning men beslutade att
godkänna dispensen.
‐ Strandskydd föreslås upphävas inom hela fastigheten bortsett från marken närmast
stranden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 5:4
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, enligt flygfoto var fastigheten bebyggd
1964. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Stora delar av fastigheten utgörs av naturtomt med träd och buskar, hemfridszonen är
därför begränsad kring byggnaden. Strandskydd föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 5:5
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, enligt flygfoto var fastigheten bebyggd
1964. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Fastigheten är ingen strandtomt men den gränsar till strandområdet. Marken närmast
huvudbyggnad och ner mot stranden upplevs idag som privat hemfridszon. Strandskydd
föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 5:6
‐ Ombyggnad av uthus närmast infarten 1977. Bygglov och strandskyddsdispens för rivning
av befintligt fritidshus och uppförande av nytt 1984. Efter 1984 har en komplementbyggnad
närmast stranden uppförts men bygglov och/eller strandskyddsdispens tycks saknas. Enligt
flygfoto är den uppförd innan 2002.
‐ Fastigheten ligger nära stranden men är ingen strandtomt. För att inte hemfridszon ska
”spilla över” på strandområdet föreslås strandskyddet fortsätta gälla närmast stranden,
‐ Komplementbyggnaden närmast stranden får en byggrätt men strandskyddet upphävs ej
inom byggrätten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
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SKÄMNINGARED 5:7
‐ Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1961, 1969 och 1977. Tillbyggnad av enbostadshus
1992, 1995 och 2008. Kommunen har inte krävt strandskyddsdispens.
‐ Tomten sluttar ner mot stranden. Övre delen av fastigheten är flack och består av
gräsmatta. Gräsmattan avgränsas av mur och övriga delar av fastigheten sluttar ner mot
stranden och är bevuxen med buskar. Denna del upplevs inte som hemfridszon, bortsett
från ytorna närmast byggnaden. Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig
hemfridszon men fortsätta gälla närmast stranden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 5:8
‐ Bygglov för fritidshus och friggebod 1952. Fastigheten var då redan bebyggd med fritidshus
som revs och uthus som fått stå kvar. Bygglov för ersättningsbyggnad 1978. Dispens ansågs
ej nödvändig. Strandskyddsdispens 1986 för uppförande av ny friggebod som ersatte den
gamla.
‐ Hemfridszonens förändring genom åren går inte att bedöma. Idag avgränsas den av att
delar av fastigheten består av naturtomt med träd och buskar. Hemfridszonen utgörs av
området närmast byggnaderna och gräsmattan som löper ner mot stranden.
‐ Fastigheten ligger nära stranden men marken närmast vattnet ingår inte i fastigheten.
Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 6:1
‐ Det finns inga bygghandlingar i kommunens arkiv, enligt flygfoto var fastigheten bebyggd
1947. Tre komplementbyggnader finns på fastigheten idag. Det är oklart när de uppförts.
Baserat på den information som kommunen har tillgängligt och vad kommunen kan bevisa
är fastigheten lagligt ianspråktagen.
‐ Strandtomt. Befintlig hemfridszon är idag begränsad kring huvudbyggnaden eftersom stora
delar av fastigheten utgörs av naturtomt med växande träd och buskar. Strandskyddet
föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon.
‐ Komplementbyggnaderna som ligger utanför hemfridszonen får en byggrätt men
strandskyddet upphävs ej inom byggrätten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SKÄMNINGARED 7:1
‐ Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1959, om‐ och tillbyggnad 1987. Enligt situationsplan i
bygglovhandlingarna fanns komplementbyggnaden närmast infarten 1987 men inte
komplementbyggnad närmast stranden. Den är uppförd någon gång mellan 1987 och 2002
enligt flygfoton
‐ Hela fastigheten upplevs som privat hemfridszon idag. Fastigheten ligger nära stranden
men är ingen strandtomt. För att inte hemfridszon ska ”spilla över” på strandområdet
föreslås strandskyddet fortsätta gälla närmast stranden.
‐ Komplementbyggnaden får en byggrätt men strandskyddet upphävs ej inom byggrätten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
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SVANVIK 1:1 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:2 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:3 (del av fastigheten omfattas av strandskydd)
‐ Bygglov för nybyggnad 1965. Vid ianspråktagandet omfattades inte området Svanvik av
strandskydd. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör idag hemfridszon dvs att den del som omfattas av strandskydd utgör
hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela den del av fastigheten där det
inträder.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SVANVIK 1:4 (del av fastigheten omfattas av strandskydd)
‐ Bygglov 1971 för nybyggnad av fritidshus. Vid ianspråktagandet omfattades inte området
Svanvik av strandskydd. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör idag hemfridszon dvs att den del som omfattas av strandskydd utgör
hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela den del av fastigheten där det
inträder.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SVANVIK 1:5 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:6 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:7 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:8 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:9 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:10 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:11 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:12 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:13 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:14 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:15 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:16 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:17 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:18 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:19 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:20 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:21 omfattas ej av strandskydd
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SVANVIK 1:22 (del av fastigheten omfattas av strandskydd)
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1963. Rivning och nybyggnad av nytt fritidshus 1996.
Vid ianspråktagandet omfattades inte området Svanvik av strandskydd. Fastigheten
bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Fastigheten omfattas av strandskydd endast längs med den sydvästra fastighetsgränsen.
Denna del bedöms ligga inom hemfridszonen eftersom hela fastigheten utgör hemfridszon.
Strandskyddet föreslås upphävas inom hela den del av fastigheten där det inträder.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SVANVIK 1:23 (del av fastigheten omfattas av strandskydd)
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus och uthus 1991. Vid ianspråktagandet omfattades inte
området Svanvik av strandskydd. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Omfattas av strandskydd endast i en liten del av fastigheten, i det västra hörnet. Hela
fastigheten utgör hemfridszon och den är dessutom genom bebyggelse väl avskilt från
området närmast strandlinjen. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela den del av
fastigheten där det inträder.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
SVANVIK 1:24 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:25 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:26 (del av fastigheten omfattas av strandskydd)
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1993. Vid ianspråktagandet omfattades inte området
Svanvik av strandskydd. Det är oklart när komplementbyggnaderna har uppförts.
Fastigheten bedöms vara lagligt ianspråktagen.
‐ Drygt halva delen av fastigheten omfattas av strandskydd. Hela fastigheten utgör
hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela den del av fastigheten där det
inträder.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SVANVIK 1:27
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1991. Vid ianspråktagandet omfattades inte området
Svanvik av strandskydd. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela
fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SVANVIK 1:28
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus och förråd 1990. Vid ianspråktagandet omfattades inte
området Svanvik av strandskydd. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela
fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
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SVANVIK 1:29
‐ Bygglov för nybyggnad av fritidshus 1963. Vid ianspråktagandet omfattades inte området
Svanvik av strandskydd. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela
fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SVANVIK 1:30
‐ Ursprungligt fritidshus är enligt flygfoto uppfört före 1947. Bygglov för tillbyggnad av
fritidshus 1994. Bygglov för förråd 1996. Strandskyddsdispens har inte krävts eftersom
området Svanvik inte omfattats av strandskydd. Fastigheten bedöms därmed vara lagligt
ianspråktagen.
‐ Hela fastigheten utgör hemfridszon. Strandskyddet föreslås upphävas inom hela
fastigheten.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
SVANVIK 1:31 omfattas ej av strandskydd
SVANVIK 1:32 (del av fastigheten omfattas av strandskydd)
‐ Delar av fastigheten har tagits i anspråk som tomtmark eftersom fastigheter har styckats av
flera meter från vägen och den mark som då ”blivit över” mellan gata och fastighetsgräns
har tagits i anspråk som tomtmark av ägare till fastigheter intill. Området Svanvik har aldrig
omfattats av strandskydd och ianspråktagandet bedöms därför vara lagligt.
‐ Markbitarna planläggs som bostadändamål vilket ger fastighetsägarna möjlighet att köpa
till denna mark. Strandskyddet föreslås därför upphävas inom dessa delar.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget
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Upphävande av strandskydd till förmån för nya avstyckningar
Nedan redovisas de områden där ny bebyggelse planeras samt hur, och med hänsyn till vilket skäl
som strandskyddet föreslås upphävas. De olika områdena markeras på kartan.

OMRÅDE A
‐ Del av stamfastigheten Hjälmared 1:76 planeras att bebyggas. Möjlig avstyckning av tre
fastigheter föreslås.
‐ Marken består av skog (gran och björk) utan höga naturvärden.
‐ Området är väl avskilt från strandområdet av bebyggelse med tillhörande hemfridszoner
som ligger närmare stranden.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom hela den yta som planläggs som kvartersmark ‐
Bostad.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.

Sida 346 av 373

OMRÅDE B
‐ Fastigheten Skämningared 4:1 och del av stamfastigheten Hjälmared 1:76 planeras att
bebyggas. Möjlig avstyckning av ca nio fastigheter föreslås.
‐ Marken består en fritidsbostad med tillhörande trädgård samt skog (gran, ek och lövsly)
utan höga naturvärden.
‐ Området är väl avskilt från strandområdet av bebyggelse med tillhörande hemfridszoner
som ligger närmare stranden.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom hela den yta som planläggs som kvartersmark –
Bostad..
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
OMRÅDE C
‐ Del av stamfastigheten Hjälmared 1:76 planeras att bebyggas. Möjlig avstyckning av nio
fastigheter föreslås.
‐ Området omfattas inte av strandskydd.
OMRÅDE D
‐ Delar av fastigheten Skämningared 5:1 kan enligt detaljplanen styckas av i ca sex
fastigheter.
‐ Den är idag bebyggd med en huvudbyggnad och en lada som båda uppförts långt före 1975,
under den tid som jordbruk bedrevs på fastigheten. På fastigheten finns tre
komplementbyggnader. Det är oklart när de uppförts.
‐ Ny bebyggelse kan uppföras på östra sidan om Färgesundsvägen, intill befintlig bebyggelse
och inom befintlig hemfridszon. Hemfridszonen avgränsas av att fastigheten inom vissa
delar är mer vildvuxen och kuperad. Det är marken runt omkring och mellan byggnaderna
som upplevs som privat.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom befintlig hemfridszon. De delar som inte utgör
hemfridszon är markerad med prickmark och där kommer strandskyddet att fortsätta gälla.
‐ Strandskyddet fortsätter gälla för hela den del av fastigheten som är belägen väster om
Färgesundsvägen. Strandskyddet upphävs inte heller för komplementbyggnaden vid
stranden.
‐ Särskilt skäl: redan ianspråktaget.
OMRÅDE E
‐ Del av fastigheten Skämningared 5:1 och del av stamfastigheten Hjälmared 1:76 planeras
att bebyggas. Möjlig avstyckning av fem fastigheter föreslås.
‐ Marken består av skog (hassel och ek) utan höga naturvärden.
‐ Området är väl avskilt från strandområdet av bebyggelse med tillhörande hemfridszoner
som ligger närmare stranden.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom hela ytan för byggrätterna.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.
OMRÅDE F
‐ Del av stamfastigheten Svanvik 1:32 planeras att bebyggas. Möjlig avstyckning av ca tretton
fastigheter föreslås.
‐ Området omfattas inte av strandskydd.
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OMRÅDE G
‐ Del av stamfastigheten Alingsås‐Hulabäck 2:62 planeras att bebyggas. Möjlig avstyckning av
tre fastigheter föreslås.
‐ Området omfattas delvis av strandskydd och är väl avskilt från strandområdet av
bebyggelse med tillhörande hemfridszoner som ligger närmare stranden.
‐ Strandskyddet föreslås upphävas inom hela byggrätten.
‐ Särskilt skäl: väl avskilt från strandområdet genom befintliga strandtomter.

ÖVRIGT
Strandskyddet föreslås också upphävas för allmän plats GATA samt tekniska anläggningar
(transformatorstationer och pumpstationer).
Detta föreslås ske med hänvisning till det särskilda skälet att ytorna behövs för anläggningar
som för sin funktion måste ligga på utpekade platser inom området och behovet kan inte
tillgodoses utanför området.
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Bilaga:
Lista med konsekvenser för fastigheter inom detaljplan för Omvandlingsområde Färgens östra strand

Fastighetsbeteckning
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:5
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:6
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:13
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:14
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:15
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:17
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:18
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:19
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:20
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:21
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:22
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:23
ALINGSÅS‐HULABÄCK 1:24
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:4
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:5
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:6
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:7
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:8
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:9
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:10
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:11
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:13
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:14
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:15
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:16
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:17
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:18
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:19
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:20
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:21
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:22
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:23

Får byggrätt

Möjlighet att stycka av

Möjlighet att reglera till sig mark

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja, från Alingsås‐Hulabäck 2:62

Ja
Ja

Ja, från Alingsås‐Hulabäck 2:62

Avstår mark för GATA

Kan avstå mark för nya tomter

Skyddsbestämmelse

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja, k ‐bestämmelse

Ja
Ja, från Alingsås‐Hulabäck 2:62
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ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:24
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:25
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:26
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:27
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:28
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:29
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:30
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:31
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:32
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:34
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:35
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:36
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:37
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:38
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:39
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:40
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:41
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:42
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:43
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:44
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:45
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:46
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:47
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:48
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:49
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:50
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:51
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:52
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:53
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:55
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:59
ALINGSÅS‐HULABÄCK 2:62
HJÄLMARED 1:11
HJÄLMARED 1:12
HJÄLMARED 1:19
HJÄLMARED 1:20
HJÄLMARED 1:33
HJÄLMARED 1:34
HJÄLMARED 1:35
HJÄLMARED 1:36
HJÄLMARED 1:37

Utökad byggrätt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Möjlighet att stycka av

Möjlighet att reglera till sig mark

Avstår mark för GATA

Kan avstå mark för nya tomter

Skyddsbestämmelse

Ja, från Alingsås‐Hulabäck 2:62
Ja
Ja, q‐bestämmelse
Ja, från Alingsås‐Hulabäck 2:62
Ja

Ja, k ‐bestämmelse
Ja, k ‐bestämmelse
Ja, från Alingsås‐Hulabäck 2:62
Ja, från Alingsås‐Hulabäck 2:62
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja, från Alingsås‐Hulabäck 2:62
Ja, från Alingsås‐Hulabäck 2:62
Ja, k ‐bestämmelse
Ja, från Alingsås‐Hulabäck 2:62
Ja, från Alingsås‐Hulabäck 2:62
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja

Ja

Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, från Hjälmared 1:76
Ja

Ja, q‐bestämmelse
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Fastighetsbeteckning
HJÄLMARED 1:38
HJÄLMARED 1:39
HJÄLMARED 1:40
HJÄLMARED 1:41
HJÄLMARED 1:42
HJÄLMARED 1:43
HJÄLMARED 1:44
HJÄLMARED 1:47
HJÄLMARED 1:48
HJÄLMARED 1:49
HJÄLMARED 1:50
HJÄLMARED 1:51
HJÄLMARED 1:52
HJÄLMARED 1:53
HJÄLMARED 1:54
HJÄLMARED 1:55
HJÄLMARED 1:56
HJÄLMARED 1:58
HJÄLMARED 1:59
HJÄLMARED 1:60
HJÄLMARED 1:61
HJÄLMARED 1:62
HJÄLMARED 1:63
HJÄLMARED 1:64
HJÄLMARED 1:65
HJÄLMARED 1:66
HJÄLMARED 1:67
HJÄLMARED 1:68
HJÄLMARED 1:69
HJÄLMARED 1:70
HJÄLMARED 1:76
SKÄMNINGARED 1:10
SKÄMNINGARED 1:23
SKÄMNINGARED 1:24
SKÄMNINGARED 1:25
SKÄMNINGARED 1:26
SKÄMNINGARED 1:27
SKÄMNINGARED 1:30
SKÄMNINGARED 1:31
SKÄMNINGARED 1:32
SKÄMNINGARED 1:33

Utökad byggrätt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Möjlighet att stycka av

Möjlighet att reglera till sig mark

Avstår mark för GATA

Skyddsbestämmelse

Ja, från Hjälmared 1:76

Ja

Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, från Hjälmared 1:76

Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, från Hjälmared 1:76

Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, k ‐bestämmelse

Ja

Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, från Skämningared 5:1

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja, k ‐bestämmelse

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Kan avstå mark för nya tomter

Ja, från Hjälmared 1:76
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SKÄMNINGARED 1:34
SKÄMNINGARED 1:35
SKÄMNINGARED 1:36
SKÄMNINGARED 1:39
SKÄMNINGARED 1:40
SKÄMNINGARED 1:41
SKÄMNINGARED 1:42
SKÄMNINGARED 1:43
SKÄMNINGARED 1:44
SKÄMNINGARED 1:45
SKÄMNINGARED 2:19
SKÄMNINGARED 2:20
SKÄMNINGARED 2:21
SKÄMNINGARED 2:22
SKÄMNINGARED 2:23
SKÄMNINGARED 2:25
SKÄMNINGARED 2:26
SKÄMNINGARED 4:1
SKÄMNINGARED 5:1
SKÄMNINGARED 5:2
SKÄMNINGARED 5:3
SKÄMNINGARED 5:4
SKÄMNINGARED 5:5
SKÄMNINGARED 5:6
SKÄMNINGARED 5:7
SKÄMNINGARED 5:8
SKÄMNINGARED 5:9
SKÄMNINGARED 6:1
SKÄMNINGARED 7:1
SVANVIK 1:1
SVANVIK 1:2
SVANVIK 1:3
SVANVIK 1:4
SVANVIK 1:5
SVANVIK 1:6
SVANVIK 1:7
SVANVIK 1:8
SVANVIK 1:9
SVANVIK 1:10

Utökad byggrätt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Möjlighet att stycka av

Möjlighet att reglera till sig mark

Avstår mark för GATA

Kan avstå mark för nya tomter

Skyddsbestämmelse

Ja, från Hjälmared 1:76
Ja

Ja, q‐bestämmelse

Ja, k ‐bestämmelse

Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, från Hjälmared 1:76
Ja
Ja, q‐bestämmelse
Ja, från Hjälmared 1:76
Ja, från Hjälmared 1:76

Ja

Ja

Ja
Ja, från Hjälmared 1:76
Ja

Ja
Ja

Ja, från Hjälmared 1:76 och från Skämningared 5:1
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
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Ja, q‐bestämmelse

Fastighetsbeteckning
SVANVIK 1:11
SVANVIK 1:12
SVANVIK 1:13
SVANVIK 1:14
SVANVIK 1:15
SVANVIK 1:16
SVANVIK 1:17
SVANVIK 1:18
SVANVIK 1:19
SVANVIK 1:20
SVANVIK 1:21
SVANVIK 1:22
SVANVIK 1:23
SVANVIK 1:24
SVANVIK 1:25
SVANVIK 1:26
SVANVIK 1:27
SVANVIK 1:28
SVANVIK 1:29
SVANVIK 1:30
SVANVIK 1:31
SVANVIK 1:32

Utökad byggrätt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Möjlighet att stycka av

Möjlighet att reglera till sig mark

Avstår mark för GATA

Kan avstå mark för nya tomter

Ja, från Svanvik 1:32

Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja, från Svanvik 1:32
Ja

Ja
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Ja

Skyddsbestämmelse

Samverkansöverenskomme
lse del 1 - mellan
lokalpolisområde Alingsås
och Alingsås kommun brottsförebyggande arbete,
revidering
13
2019.489 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-07-03
Charlott Klug

Kommunstyrelsen

2019.489 KS

Samverkansöverenskommelse del 1, mellan
lokalpolisområde Alingsås och Alingsås kommun i det
brottsförebyggande arbetet
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har en samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Alingsås för
brottsförebyggande arbete som antogs i Kommunstyrelsen den10 augusti 2016 § 146.
Samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområde Alingsås och Alingsås kommun är
ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan mellan polis och kommun. Den
bidrar till att ge ett helhetsperspektiv och skapa en samsyn på brotts- och
otrygghetsproblemen samt att tydliggöra roller och arbetsfördelningar mellan parterna.
Samverkansöverenskommelse del 1 behöver nu aktualiseras och uppdateras i och med att
det är ny mandatperiod.
Förvaltningens yttrande
Lokalpolisområde Alingsås har tillsammans med tjänsteperson från Alingsås kommun tagit
fram ett förslag på en reviderad överenskommelse del 1, som bekräftar att polisen och
kommunen har en viljeinriktning att samverka samt att det finns avsatt tid, former och struktur
för det brottsförebyggande arbetet. Polisen har en kommunpolis som en länk mellan
kommunen och den lokala polisledningen. Alingsås kommun har en utsedd samordnare från
kommunledningskontoret, som är länk till polisen. Det finns även ett lokalt
brottsförebyggande råd med representation från kommunens förvaltningar med flera.
Under hösten 2019 kommer även en samverkansöverenskommelse del 2 att tas fram och
den kommer att innehålla fokusområden för samverkan. Ett eller flera medborgarlöften
kommer även att knytas till överenskommelsen del 1.
Kommunledningskontoret föreslår att besluta om samverkan i enlighet med förslaget och
därmed säkerställa att det finns en struktur för arbetet. Det innebär att nuvarande
samverkansöverenskommelse del 1 upphör.
Ekonomisk bedömning
Ärendet har ingen ekonomisk påverkan på verksamheten.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Samverkansöverenskommelse del 1 mellan lokalpolisområde Alingsås och Alingsås
kommun i det brottsförebyggande arbetet godkänns.
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Beslutet ska skickas till
Lokalpolisområde Alingsås

Cecilia Knutsson
Stabschef

Charlott Klug
Folkhälsostrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-07-03
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Samverkansöverenskommelse del 1, mellan lokalpolisområde Alingsås och
Alingsås kommun i det brottsförebyggande arbetet
Syfte
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att öka tryggheten och minska brottsligheten för de som
bor, vistas och verkar i Alingsås kommun genom samverkan i det förebyggande arbetet mot
gemensamt identifierade företeelser.

Mål
I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande.

Brottsförebyggande arbete i Alingsås
Lokalpolisområde Alingsås och Alingsås kommun träffar följande överenskommelse avseende
samverkan i trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. I del 1 intygas att man har en
viljeinriktning och att man avser att samverka samt att det finns former, avsatt tid och struktur för det
arbetet.
För det förebyggande och trygghetsskapande arbetet krävs en tydlig struktur. Polisen har tillsatt en
kommunpolis som är en direkt länk mellan kommunen och den lokala polisledningen. Alingsås
kommun har en utpekad samordnare från kommunledningskontoret, som är länken till polien.
Kommunens brottsförebyggande råd, Alingsås BRÅ, är ett viktigt forum för samverkan. En
samverkansöverenskommelse, del 2, samt ett eller flera medborgarlöften kommer att knytas till denna
överenskommelse.

Gemensamma förberedelser
Parterna tar fram varsin lägesbild som senare läggs ihop och en gemensam problembild vaskas fram.
Efter orsaksanalys enas man om fokusområde och inriktning på arbetet. Kunskapsbaserade metoder
ska användas och dialog med medborgare och medarbetare ska genomföras löpande.

Kommunikationsplan
Respektive part bör upprätta varsin kommunikationsplan samt samverka kring uttalanden i media om
gemensamma insatser rörande denna överenskommelse.

Övrigt
Samverkansöverenskommelsen gäller tills vidare eller tills någon av parterna begär revidering
alternativt säger upp den. Den har upprättats i två lika exemplar av vilka parterna har tagit var sitt.

Alingsås den ………… 2019

……………………….
Johan Lundberg
Lokalpolisområdeschef

………………………..
Daniel Filipsson
Kommunstyrelsens ordf.
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Bidragsansökan fiber Ömmern-Östra Nedsjöns
fiber ekonomiska förening
14
2019.394 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-08
Göran Westerlund

Kommunstyrelsen

2019.394 KS

Begäran om regionalt bredbandstöd från Ömmern-Östra
Nedsjöns fiber ekonomiska förening
Ärendebeskrivning
Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska förening (ÖÖNF) har inkommit med tre skrivelser med
begäran om regionalt bredbandsstöd. Den 1:a november 2018 inkom skrivelse avseende stöd för en
fiberförbindelse mellan Hulabäcken och Ödenäs telestationer. Den 16:e maj 2019 inkom skrivelser
avseende fiberförbindelse mellan Lygnared och Stora Lyngö samt fiberförbindelse sträckan mellan
Ödenäs och Lövhult.
Förvaltningens yttrande
Regionalt bredbandsstöd från Västra Götalandsregionen finns för att finansiera byggnation av
stamledningar mellan befintliga punkter där det finns bredband och nya anslutningspunkter
där fiberföreningar kan ansluta sina lokala nät. Byggnation kan endast ske till i förväg av VGR
definierade bristpunkter. VGR:s bredbandsstöd har därutöver följande villkor:









Kommunen måste söka stödet.
Kommunen ska ha en antagen bredbandstrategi. Vilket uppfylles genom att bredbandstrategin
för Alingsås kommun antogs av kommunfullmäktige den 26:e november 2018,§ 220.
Bidrag kan endast erhållas för stamnätsförbindelse.
Bidrag utgår från VGR för 50% av kostnaden. Medfinansiering krävs av kommunen på
resterade 50%.
Kommunen måste upphandla och teckna avtal med en nätägare som bygger, äger och sköter
drift/underhåll. Anbudsgivaren ska bygga, äga och driva ett passivt nät. I detta ingår
projektering, kanalisation, fiber, brunnar, och nodhus. Anbudsgivaren kan välja att även
etablera ett aktivt nät.
Kommunen ska även svara för uppföljning av avtalets villkor gentemot upphandlad nätägare.
Avtalet ska ha en avtalstid om minst sju år.
Vid bristande uppfyllelse av villkoren kan kommunen via avtalet vidta åtgärder för att komma
till rätta med eventuella brister. Fiberstrukturen måste vara öppen och tillgänglig för
marknadens tjänsteleverantörer till marknadsmässiga villkor.

Om kommunstyrelsen beslutar att ansöka regionalt bredbandsstöd ska ansökan skickas till VGR. Om
VGR beslutar att godkänna kommunens ansökan så reserveras stödbelopp hos VGR. Därefter
upphandlar kommunen en bredbandsoperatör och skriver avtal. När utbyggnad är genomförd ansvarar
kommunen för besiktning och slutredovisning till VGR. Efter att VGR mottagit slutredovisning fattar
VGR slutgiltigt beslut om medel ska betalas ut. Därefter betalar kommunen ut sin del.

VGR har bedömt att samtliga sträckor fiberföreningen söker stöd för utgör bristområden och omfattas
av VGR:s bredbandstöd.
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till att bevilja Ömmern-Östra Nedsjöns fiber ekonomiska
förening regionalt bredbandsstöd. Alingsås kommun antog den 12 december 2018, § 227, Alingsås
kommuns bredbandsstrategi. Strategin innehåller kommunens mål och ambitioner med bredband i
kommunen, däribland finns målet ”Alla hushåll och företag i Alingsås kommun bör senast 2020
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erbjudas möjlighet att ansluta sig till bredband om minst 100 Mbit/s”. Kommunledningskontoret
bedömer att ärendet ligger helt i linje med antagen bredbandstrategi och kommunens målsättningar
och ambitioner i bredbandsfrågan.
Nedan följer kort information om respektive sträcka:





En fiberförbindelse mellan Hulabäcken – Ödenäs kan koppla upp 700 personer. Telestationen
är ansluten via en radiolänk och hushållen via koppar med begränsad överföringskapacitet.
En fiberanslutning av telestationen i Ödenäs skapar förutom möjligheter för hushåll och
företag i området också möjlighet att ansluta F-6 verksamheten vid Ödenäs skola med
fullvärdig bredbandskoppling.
En fiberförbindelse mellan Lygnared och Stora Lyngö kan koppla upp 29 hushåll. Området
saknar idag fiberinfrastruktur.
En fiberanslutning mellan Ödenäs och Lövhult kan koppla upp 108 hushåll. Området saknar
idag fiberinfrastruktur.

Vid eventuell prioritering bedömer kommunledningskontoret att sträckan Hulabäcken – Ödenäs bör
komma i första hand.

Ekonomisk bedömning
Den första skrivelsen, som togs emot den 1:a november 2018, avser en fiberförbindelse mellan
Hulabäck - Ödenäs. ÖÖNF uppskattar anläggningskostnaderna till 4,3 Mkr. Besiktning- och
slutredovisningskostnaden uppskattas av kommunledningskontoret till 100 tkr. Totalt 4,4 Mkr vilket
innebär att kommunens andel uppskattas till 2,2 Mkr.
De två andra skrivelserna, som togs emot den 16:e maj 2019, avser fiberförbindelse Lygnared - Stora
Lygnö och fiberförbindelser Ödenäs - Lövhult. Fiberföreningen uppskattar anläggningskostnaderna till
783 tkr för sträckningen Lygnared - Stora Lygnö och till 1,79 Mkr för sträckningen Ödenäs – Lövhult.
Den totala anläggningskostnaden för alla tre sträckorna uppgår enligt ÖÖNF till totalt 6,873 Mkr och
kommunledningskontoret uppskattar besiktning- och slutredovisningskostnaden till 200 tkr - totalt
7,073 Mkr. Kommunens kostnad blir då 3,537 Mkr.
Kommunledningskontoret bedömer att medel betalas ut tidigast 2020 med hänsyn till
upphandlingsprocessen. Kommunledningskontoret anser att dessa medel inte ryms inom befintlig ram
varför ärendet bör hänskjutas till budgetberedningen.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Ärendet hänskjuts till budgetberedningen inför flerårsstrategi 2020 – 2022.

Beslutet ska skickas till
Flerårsstrategi 2020 - 2022

Maria Standar
Kommundirektör

Göran Westerlund
Digitaliseringsansvarig

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-08
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Motion om mätning av
föreningsklimatet i
kommunen
- Pär-Göran Björkman (S),
Karin Johansson (S),
Moheeb Jouda (S) och
Simon Waern (S) (Ny KF
19/6)
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-06-19

§ 127 2019.441 KS

Motion om mätning av föreningsklimatet i kommunen - Pär-Göran
Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern
(S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern (S)
lämnar en motion om mätning av föreningsklimatet i kommunen för att den samlade politiken
bör få fortlöpande information om hur föreningslivet i Alingsås kommun mår och hur Alingsås
kommun som organisation upplevs av föreningarna. Detta för att få ett kunskapsunderlag
som kommunen kan arbetade vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens
alla föreningar.
Motionärerna föreslår följande:
Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att på ett djupgående vis mäta
föreningslivsklimatet.
Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på lämpligt vis återkopplas till
kommunfullmäktige för fortsatt arbete.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida371
1 avav1373

Utdragsbestyrkande

Motion till Alingsås kommunfullmäktige

Mät föreningslivsklimatet i kommunen!
Föreningslivet är en grundbult i vårt gemensamma samhällsbygge.
Bland Alingsås politiker verkar det finnas en bred samsyn gällande
vikten av att ha ett levande föreningsliv och en vilja till att bistå
föreningarna för att de ska fortsätta bedriva sin verksamhet på ett bra
sätt. Föreningslivet består av flera olika verksamheter inom flera olika
områden vilket försvårar det politiska arbetet med att ge alla föreningar
goda förutsättningar. Olika föreningar har olika behov och möjligheter.
Vad gäller det lokala näringslivet och dess förutsättningar så ges
dessbättre idag politiken förhållandevis goda möjligheter att få
information om vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas.
Detta genom exempelvis attitydmätningar, näringslivsranking och olika
forum för dialog och kunskapsutbyten. Det ger i sin tur politiken goda
möjligheter att bedriva ett förbättringsarbete.
Mot denna bakgrund menar vi att den samlade politiken även bör få
fortlöpande information om hur föreningslivet i Alingsås kommun mår
och hur Alingsås kommun som organisation upplevs av föreningarna.
Detta för att få ett kunskapsunderlag som kommunen kan arbetade
vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens alla
föreningar.
Vi föreslår därför:
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 Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att
på ett djupgående vis mäta föreningslivsklimatet.
 Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på
lämpligt vis återkopplas till kommunfullmäktige för fortsatt
arbete.

Alingsås den 21 maj 2019
P-G Björkman (S)
Karin Johansson (S)
Moheeb Jouda (S)
Simon Waern (S)
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