Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid:

2019-10-02, kl. 10:00

Plats:

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås
Observera att arbetsutskottets sammanträde startar kl 10.00 efter
AB Alingsås Rådhus styrelsemöte.

Daniel Filipsson (M),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information och överläggningar
A/ Genomlysning av vård- och omsorgsnämnden
B/ Visselblåsarfunktion för Alingsås kommun
C/ Säkerhetsorganisation, krisberedskap och civilt försvar

2.

Riktlinjer för sponsring inom Alingsås kommun, 2019.514 KS

3.

Strategi för Alingsås kommuns arbete med krisberedskap och civilt
försvar, 2019.273 KS

4.

Svar på motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas Pettersson (C), 2016.813 KS

5.

Svar på motion angående ökat samnyttjande av kommunala lokaler: för
ett stärkt föreningsliv! - Birgitta Larsson (S), Simon Wærn (S) och
Sebastian Aronsson (S), 2019.192 KS

6.

Svar på motion om tandvård för fattiga pensionärer - Glenn Pettersson
(SD), 2019.408 KS

7.

Svar på motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner - Amanda
Andersson (MP), 2019.432 KS

8.

Svar på motion angående utredning om placering av E20 - Anita
Brodén (L), Kristina Grapenholm (L) och Per Palm (L), 2018.461 KS
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9.

Redovisning av obesvarade motioner 2019, 2019.137 KS

10.

Komplettering av riktlinjer för markanvisning, 2019.503 KS

11.

Ansvarsutredning - Alingsås verksamhetsparker, 2014.283 KS

12.

Samlad rapport över Alingsås kommuns ekonomiska situation 2013 2018, samt förslag till handlingsprogram, 2018.438 KS

13.

Ny säkerhets- och beredskapsorganisation, 2019.549 KS

14.

Genomlysning av vård- och omsorgsnämnden (handlingar senare),
2019.525 KS

15.

Visselblåsarfunktion i Alingsås kommun, 2019.519 KS

16.

Genomförande handlingsplan Effekt # 6.0 - Samla kommunens
stödfunktioner, 2018.303 KS

17.

Risk- och sårbarhetsanalys enligt lag om extraordinära händelser,
2019.272 KS

18.

Försäljning av Svetsaren 3, 2019.580 KS

19.

Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism inklusive
handlingsplaner från nämnder och bolag, 2019.584 KS

20.

Månadsrapport finanshantering 2019, augusti, 2019.010 KS
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21.

Ansökan om investeringsbidrag Sollebrunns idrottsklubb SAIK,
2019.605 KS

22.

Motion om att utlysa klimatnödläge i Alingsås kommun - Anna Hansson
(MP), Christian Wiberg (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP) (NY fr
KF 4/9), 2019.521 KS

23.

Motion om att återinföra uppvaktning av SM-vinnare - Pär-Göran
Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S) (NY fr KF 4/9),
2019.528 KS
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Riktlinjer för sponsring inom
Alingsås kommun
2
2019.514 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-23
Niklas Ehnfors

Kommunstyrelsen

2019.514 KS

Förslag till riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 23 mars 2011, § 40 regler för sponsring i Alingsås kommun.
De nuvarande reglerna för sponsring behöver uppdateras, och ändras till riktlinjer i enlighet
med kommunens nya definition av styrande dokument.

Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen har en budget för sponsring av föreningar, evenemang etc. Nuvarande
regler för sponsring utgår ifrån att kommunen blir sponsrad av andra aktörer och inte utifrån
att kommunen sponsrar föreningar och evenemang etc. Kommunledningskontoret har därför
identifierat behovet av att uppdatera riktlinjen för hur, vad och i vilka sammanhang
kommunen går in som sponsor
Det är viktigt att inte förväxla sponsring med bidrag eller gåvor. Sponsring innebär att en
sponsor ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan verksamhet i
utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en organisation eller liknande.
Det är också möjligt att en extern part vill sponsra någon form av kommunal verksamhet,
varför riktlinjen även anger hur sådan sponsring ska hanteras.
Kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för sponsring sammanfattas enligt följande:.








Kommunens sponsoraktiviteter ska ske i samklang med kommunens Vision 2040 och
stärka kommunens varumärke som organisation och/eller plats.
Sponsringsinsatsens omfattning ska vara i paritet till värdet på den
exponering/marknadsföring som sponsringen ger och samarbetet ska vila på
affärsmässig grund.
Kommundirektören ansvarar för sponsorbudgeten och fattar beslut om sponsring.
Vid omvänd sponsring, där en extern part sponsrar en kommunal verksamhet eller
investering, är det berörd nämnd som fattar beslut.
Vid omvänd sponsring bör kommunen vara restriktiv och säkerställa att verksamheten
inte riskerar att påverkas på ett otillbörligt sätt på grund av sponsringen.
Sponsring som överstiger ett prisbasbelopp ska avtalas skriftligt. Även sponsring av
lägre belopp måste ha ett skriftligt underlag.

Sponsringssamarbeten ska utvärderas innan nytt avtal sluts.
I enlighet med Riktlinjer för styrande dokument ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer
för kommunen, det är dock kommunfullmäktige som måste upphäva tidigare beslut.
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Ekonomisk bedömning
Medel för sponsring finns avsatt i kommunstyrelsens budget. Förslaget innebär inga
ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Under förutsättning av kommunfullmäktige beslut att upphäva nuvarande regler för
sponsring, antas riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Regler för sponsring upphävs.

Beslutet ska skickas till
Samtliga förvaltningar, kommundirektör, ekonomichef, stabschef, kommunikationschef, itchef, tillväxtchef

Cecilia Knutsson
Stabschef

Niklas Ehnfors
Kommunikationschef

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-23
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Riktlinjer för sponsring
Antagen av kommunstyrelsen XXXX-XX-XX

Sponsring
Sponsor är den juridiska person, i det här fallet Alingsås kommun, som
ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan
verksamhet i utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en
organisation eller liknande.
Riktlinjen för sponsring ska användas som medel för att nå Alingsås kommuns
Vision 2040 och harmonisera med kommunens varumärkesplattform och grafiska
profil.
Alingsås Vision 2040:

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


Vackra miljöer



Livskvalitet



Experimentlust



Omställning



Tillsammans

Stärka varumärket
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Alingsås kommuns syfte med sponsring är
främst att stärka varumärket Alingsås i
omvärlden genom positiv exponering, det vill
säga en typ av kommunikation och marknadsföring. Målet är att attrahera nya
kommuninvånare, besökare och företag genom att påvisa Alingsås styrkor och
associera organisationen och platsen med positiva företeelser. All sponsring ska
ha en tydlig lokal förankring och den sponsrade aktiviteten och/eller
organisationen (den sponsrade parten) ska vända sig till allmänheten inom det
geografiska området Alingsås kommun.
Objekt och insats
Sponsorobjekt kan vara idrottsföreningar, kulturföreningar, organisationer och
evenemang av olika slag. Sponsorinsatsens omfattning avgörs av hur stor
målgrupp man når, förväntad eller faktiskt publiktillströmning och prognostiserad
massmedial bevakning.

Alingsås kommun går endast in i sponsorrelationer med en annan part som delar
kommunens värdegrund. Vi ingår inte sponsoravtal med partners som kan skada
vår trovärdighet, till exempel alkohol- och tobaksföretag.
Affärsmässig
All sponsring som Alingsås kommun bedriver ska vara affärsmässig med en tydlig
vinst för kommunen utifrån uppsatta mål. Sponsring ska inte förväxlas med bidrag
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eller gåva, utan ska innehålla en tydlig
motprestation, vilket innebär att den
sponsrade motparten ger något tillbaka till
Alingsås kommun, till exempel:


I form av exponering där kommunen når ut till en definierad målgrupp med
en tydlig profilering.



Kommunen erbjuds aktiviteter som kommer medarbetare eller
kommuninvånarna till godo.



I sammanhang där det finns möjlighet att representera Alingsås kommun
för spridning av information och att knyta kontakter.

Ansvar och beslut
Det är kommundirektören som ansvarar för kommunens sponsorbudget och
följaktligen även den som fattar beslut om när kommunens ska sponsra en
aktivitet eller organisation. Kommunikationsenheten på kommunledningskontoret
är rådgivande och ansvarar för samordning av sponsorärenden.
Alingsås kommunala bolag och stiftelser är egna juridiska personer varför deras
respektive styrelser beslutar om frågor som rör sponsring.
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Omvänd sponsring
Omvänd sponsring är när näringslivet eller en privatperson vill skänka medel eller
produkter till den offentliga verksamheten. Inom vissa kommunala verksamheter
kan det vara önskvärt att vid till exempel investeringar täcka en del av kostnaden
med sponsring.
Nämndansvar
Beslut att godkänna sponsring av kommunal verksamhet avgörs av den berörda
nämnd som är ansvarig för respektive verksamhetsområde.
Ramverk
Den offentliga verksamheten ska i huvudsak finansieras med skatter, vilket
innebär att det sponsrade materialet enbart kan vara ett mindre komplement till
övriga medel. En sponsrad verksamhet ska kunna avslutas när sponsormedlen
uteblir och sponsormedel får inte ingå i den ordinarie budgeten. Sponsringen får
inte innebära att sponsorn uppfattas ta över nämndens ansvar för verksamheten.
Sponsring får ej ske av verksamhet som utgör myndighetsutövning.
Kommunen ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och
opartiskhet i sin verksamhet. Sponsringen får inte påverka verksamheten så att
objektiviteten ifrågasätts. Sponsringen får inte förknippas med villkor, som i strid
med nämndens vilja, påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet.
Sponsring kan innebära köp av varor eller tjänster men;


sponsring får inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga
personliga syften.
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vid köp av varor och tjänster ska

reglerna för offentlig upphandling (LOU)
beaktas.


bidrag utan krav på motprestation är ej klassat som sponsring.



verksamhetsutbyte av affärsmässig natur, så som uthyrning av lokaler, är
ej förenligt med sponsring.



ett samarbete mellan ett företag och en kommun får inte innebära ett
otillåtet stöd till ett enskilt företag.



förvaltningen bör rådgöra med upphandlingsenheten innan ett sponsoravtal
tecknas.

Pedagogisk verksamhet
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet anges att samverkan med
arbetslivet och närsamhället är en förutsättning för en utbildning av hög kvalitet
och ett underlag för elevernas val av fortsatt utbildning.
Det sponsrade materialet eller tjänsten får inte strida mot läro- och kursplaner.
Sponsring inom skolan lämpar sig bäst för äldre elever på högstadiet, gymnasiet
eller på motsvarande nivåer. Sponsring som vänder sig till elever i unga år ska
tillämpas mycket sparsamt. Läromedlen ska vara

aktuella, opartiska, allsidiga och det ska tydligt framgå vem avsändaren av
materialet eller aktiviteten är. Sponsringen får inte komma i konflikt med
skollagstiftningens värdegrund.

Övrigt
5
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Varumärkesplattform och grafisk profil
Hanteringen av Alingsås kommuns
varumärken och logotyp regleras i kommunens varumärkesplattform och grafiska
profil.
Avtal
Sponsorsamarbeten där kommunens insats överstiger ett prisbasbelopp ska alltid
avtalas skriftligt efter avtalsmall för sponsring. Sponsring på lägre belopp får
också gärna avtalas men även andra skriftliga underlag, till exempel en faktura,
går bra.
Avtalen ska inte omfatta mer än ett år i taget eller ett evenemang åt gången.
Utvärdering
Sponsoravtalen ska utvärderas innan nytt avtal sluts. Utifrån syfte och mål med
avtalet används modeller för att räkna på ROI (return on investment) utifrån till
exempel exponering i media.
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Strategi för Alingsås
kommuns arbete med
krisberedskap och civilt
försvar
3
2019.273 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-30
Krister Lankinen

Kommunstyrelsen

2019.273 KS

Strategi för Alingsås arbete med krisberedskap och civilt
försvar 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kommuner, Länsstyrelser och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets
krisberedskap på lokalnivå. Detta framgår av lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH),
förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH), samt kommunallag.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting
(SKL) har gjort två överenskommelser, Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
(MSB 2018-09779, SKL 18/03101) och Överenskommelse om kommunernas arbete med
civilt försvar (MSB 2018-05681, SKL 18/01807) som reglerar ersättning och uppgifter och
därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar under
perioden 2019-2022. Överenskommelserna klargör även kommunernas uppgifter och ansvar
för att fullgöra uppgifter och kunna vidta nödvändiga åtgärder och minska sårbarhet och
uppnå god krishanteringsförmåga och civilt försvar.
Inför varje ny mandatperiod ska kommunen fastställa en plan för hur de ska hantera
extraordinära händelser och ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Förvaltningens yttrande
Enligt överenskommelsen mellan MSB och SKL ska alla kommuner ta fram styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Parterna planerar att inför nästa
överenskommelse reglera både krisberedskap och civilt försvar.
Kommunledningskontoret har därför redan nu tagit fram förslag till ett styrdokument som
både reglerar krisberedskap och civilt försvar för 2019-2022. Detta styrdokument ska ange
kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar
under mandatperioden.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär åtgärder som utöver administrativ tid i huvudsak kan finansieras med den
statliga ersättningen från MSB. Alingsås kommun kommer att få ersättning av MSB genom
att uppfylla kraven i Överenskommelse om kommuners krisberedskap (MSB 2018-09779)
samt Överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar (MSB 2018-05681). Denna
ersättning ska utgöra ett komplement till kommunens egen finansiering av arbete med
krisberedskap och civilt försvar.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Strategi för Alingsås kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar 2019-2022 antas.

Beslutet ska skickas till
KLK-Säkerhetsenheten

Cecilia Knutsson
Stabschef

Krister Lankinen
BeredskapssamordnareCecilia Knutsson,

Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-08-30
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Strategi för Alingsås
kommuns arbete med
krisberedskap och civilt
försvar 2019-2022
Styrdokument enligt MSB 2018-09779 och MSB
2018-05681
Antagen av kommunfullmäktige den xx-xx-xx, § x
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Syfte och disposition
Detta dokument beskriver kommunens övergripande viljeinriktningar och
prioriteringar för kommunens arbete inom risk- och krishantering och civilt försvar
för perioden 2019-2022.
Innehållet syftar till att, tillsammans med kommunens Lednings- och

kommunikationsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse , uppfylla
krav enligt Lag (2006:554) om kommuners och landsting åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
Syftet är även att beskriva hur kommunen avser att fullfölja de åtaganden som
beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (MSB 2018-09779)
och i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar (MSB 2018-

05681).
Inledningsvis avhandlas de ansvarsområden inom krisberedskap som nämns i
ovantående överenskommelse. Kommunens övergripande mål och åtgärder
presenteras under respektive rubrik. Slutligen avhandlas de specifika tillkomna
ansvarsområden för kommunen som hör ihop med civilt försvar.
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Kommunens ansvar för krisberedskap
Kommunen har ett ansvar för att värna liv och hälsa, trygga livsnödvändig
försörjning samt verka för att grundläggande värden och samhällsviktiga
funktioner upprätthålls. Kommunen ska arbeta för att minska risken för att
oönskade händelser inträffar, för att reducera konsekvenserna om något ändå
inträffar och för att ha en god förmåga att hantera ”krissituationer i fred”.
Kommunen ska även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.
Svensk krishantering vilar på tre principer:


Ansvarsprincipen innebär att den som ansvarar för en verksamhet under
normala förhållanden ska ha motsvarande ansvar under kris- och
krigssituationer.



Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering
så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig.



Närhetsprincipen innebär att kriser som inte kräver samordning ska
hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Ansvaret inom kommunen kan delas in i två delar.


Varje nämnd och kommunalt bolag ansvarar för, och driver, det egna riskoch krishanteringsarbetet enligt principerna ovan.



Kommunstyrelsen ansvarar för det kommunövergripande ledningsarbetet
såväl före, under som efter en händelse, samt för att samordna
verksamheternas risk- och krishanteringsarbete.
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Risk- och sårbarhetsanalyser
Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa
i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys. (SFS 2006:544)
Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys följer Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och
sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5). I arbetet ingår bland annat att identifiera
verksamheter som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner, så kallad
samhällsviktig verksamhet. Dessutom ska händelser som kan hota
upprätthållandet av funktionerna, och kritiska beroenden för kommunens
samhällsviktiga verksamheter identifieras.
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys ska ge en samlad bild av risker,
sårbarheter och förmåga inom kommunen, samt utgöra ett bra underlag för
planering och genomförande av åtgärder som minskar risker och sårbarheter.

Mål för kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys
Ett systematiskt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, prioriteringar och
implementering av åtgärder samt uppföljning och utvärdering ska vara en naturlig
del av alla nämnders, bolags och förbundets normala arbetsprocesser. Varje
nämnd, styrelse och direktion ansvarar för ett kontinuerligt arbete för minskade
risker och sårbarhet i egen verksamhet samt för ökad förmåga att hantera
oönskade händelser. Nämnder, kommunala bolag och förbundet med
samhällsviktiga verksamheter ska kontinuitetsplanera. Den enskilde medborgaren
och privat eller offentlig organisation, ska ha en grundberedskap för att hantera
tillfälliga bortfall av el, IT, telefoni liksom dricksvatten.
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Åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys


Skapa och etablera arbetsformerna för en risk- och krishanteringsgrupp
med representanter från förvaltningar, kommunala bolag och förbund med
syfte att utveckla och förbättra risk- och sårbarhetsanalysen, samordna
prioriteringar av åtgärder och följa upp och utvärdera arbetet.



Producera och regelbundet revidera förvaltnings- och bolagsspecifika riskoch sårbarhetsanalyser. Respektive nämnd, bolag och förbund är
ansvariga.



Upprätta ett samverkansforum med aktörer utanför kommunens
organisation för hantering av risker inom kommunens geografiska
ansvarsområde
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Krisberedskapsplanering
Kommuner ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny
mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.
(SFS 2006:544)
Det är med få undantag den nämnd, förvaltningschef, avdelningschef/enhetschef
och så vidare som är ansvarig i vardagen som är ansvarig även under en
påfrestning. Organisationen för att hantera en händelse ska så långt som möjligt
likna den ordinarie strukturen.
Vid en händelse arbetar kommunen utifrån den krisledningsorganisation som
beskrivs i kommunens Lednings- och kommunikationsplan för samhällsstörning

och extraordinär händelse. Krisledningsorganisationen bygger på ordinarie
ledningsstruktur med skillnaden att den ordinarie ledningsstrukturen kan
förstärkas med en central stab på kommunledningskontoret. Den centrala staben
lyder under kommunledningen och kan stödja med att till exempel skapa en
samlad lägesbild, initiera och följa upp övriga kommunala nämnder, bolag och
förbunds arbete och samordna insatser och åtgärder, samt initiera samverkan
med andra aktörer. Den centrala organisatinen kan även användas för
personalförstärkning på plats i den lokala staben som hanterar händelsen.
Vid extraordinära händelser kan kommunens krisledningsnämnd träda i kraft och
överta hela eller delar av övriga nämnders ansvarsområden. Nämndens
förutsättningar och arbete regleras i krisledningsnämndens reglemente.

Mål för kommunens arbete med krisberedskapsplanering
Kommunen ska ha en väl förberedd organisation som snabbt kan skapa,
rapportera och ta emot lägesbilder samt leda och samordna insatser så att
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konsekvenserna av en oönskad händelse begränsas. Organisationen ska vara
uthållig och kunna verka över tid.

Åtgärder inom krisberedskapsplanering


Lednings- och kommunikationsplan för samhällsstörning och extraordinär
händelse ska göras känd i hela organisationen.



Krisledningsplaner för respektive förvaltning ska revideras.



Lokaler för krisledning ska förbättras.



Rutiner för stabsarbete ska tas fram och implementeras.



Övnings- och utbildningsplan samt rutiner för utvärdering ska fastställas.



Behov av särskilda planer för specifika händelser eller resurser ska
klarläggas, och arbete med dessa planer ska påbörjas.

9
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Geografiskt områdesansvar
Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinär händelser i
fredstid verka för att
1. Olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och
förberedelsearbetet,
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan
händelse samordnas, och
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. (SFS
2006:544)
För att nå framgång i arbetet med krisberedskap krävs en kontinuerlig samverkan
internt inom kommunen och med andra aktörer, såväl inom offentlig verksamhet
som privat näringsliv. Kommunen behöver driva eller delta i nätverk där frågorna
behandlas med övriga aktörer. Kommunen ska under en extraordinär händelse
även kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion på lokal nivå, i
syfte att samordna olika aktörers åtgärder.

Mål för kommunens geografiska områdesansvar
Kommunen ska ha en förmåga att samverka med och vid behov samordna
berörda interna som externa aktörer före och under en extraordinär händelse.

Åtgärder inom geografiskt områdesansvar
•

Identifiera, upprätta och upprätthålla kontakter och samverkansformer med
relevanta krisaktörer inom och utanför kommunens geografiska område.

•

Samordna i möjligaste mån etablerade samverkansformer med övrigt
säkerhetsarbete.

•

Fastställa rutiner för en inriktnings- och samordningsfunktion.
10
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•

Informera berörda lokala aktörer om arbetet med beredskapsförberedelser
och skapa förutsättningar för samverkan på lokal nivå.

11
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Utbildning och övning
Kommuner ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den
utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid
extraordinära händelser i fredstid.
(SFS 2006:544)
För att stärka förmågan att hantera olika samhällsstörningar utbildas och övas
kommunens krisledningsorganisation regelbundet. Inriktning och omfattning på
övningarna planeras utifrån identifierade risker samt organisationens
utbildningsnivå och behov. Kommunen deltar regelbundet i regionala
samverkansövningar och genomför egna övningar på lokal nivå. När tillfälle ges
deltar kommunen även i nationella övningar.

Mål för utbildning och övning
Kommunen ska ha en väl förberedd organisation som kan skapa lägesbild, leda
och samordna insatser och aktiviteter så att konsekvenserna av en händelse
begränsas. Detta säkerställs bland annat genom att de som ingår i
krisledningsorganisationen kontinuerligt utbildas och övas. Övningar, utbildningar
och händelser ska utvärderas.

Åtgärder för övning och utbildning
•

Kommunens krisledningsnämnd ska utbildas och övas i sin roll i
krishantering minst en gång under perioden 2019-2022

•

Berörd personal ska delta i de kvartalsvisa övningar som anordnas och leds
av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

•

Kommunen ska genomföra och utvärdera två övningar för den centrala
krisledningen under perioden 2019-2022.
12
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•

Varje förvaltning och bolag ska övas under perioden 2019-2022.

•

Alla tjänstemän i beredskap (TIB) ska utbildas för uppgiften.

•

Utbildning i att leda kommunen under höjd beredskap ska hållas för
kommunstyrelsen.

13
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Rapportering
Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som
regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen,
tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade
åtgärder. (SFS 2006:544)
Vid en extraordinär händelse används i huvudsak Webbaserat
Informationssystem (WIS) för rapportering. Radiokummunikation för effektiv
ledning (RAKEL) används vid behov.
Kommunen rapporterar in resultat av sitt arbete med risk- och
sårbarhetsanalysen senast den 31 oktober under första kalenderåret i
mandatperioden. Analysen ska följas upp årligen och resultatet av uppföljningen
rapporteras in elektroniskt till Länsstyrelsen Västra Götaland. Nämnder, bolag
och förbund ansvarar för att rapportera in nuläge och status till
Kommunledningskontoret.

Mål för kommunens rapportering
Vid en händelse ska kommunen löpande delge Länsstyrelsen och andra berörda
krisberedskapsaktörer lägesrapporter. Länsstyrelsen ska informeras om
tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade
åtgärder. Kommunen ska även kunna delta i och anordna elektroniska möten för
lägesrapportering.

Åtgärder för rapportering
•

Utveckla förmågan att använda Skype och Rakel för lägesrapportering och
samverkan.

•

Vidmakthålla förmågan att använda WIS.
14
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•

Medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för
informationsutbyte.

15
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Kommunens ansvar för civilt försvar
Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de förberedelser som behövs för
verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser) så att de på sikt
kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig.
Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är:
•

Kompetenshöjning gällande totalförsvar

•

Säkerhetsskydd

•

Krigsorganisation och krigsplacering

(Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar, MSB 201805681)

Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och
krig i Sverige, och det civila och militära försvaret bildar tillsammans
totalförsvaret. Regeringens försvarspolitiska inriktning är att planeringen för civilt
försvar ska återupptas. Målet med det civila försvaret är att värna
civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt att bidra
till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig.

Det civila försvaret kan till stora delar bygga på krisberedskapen, men ställer
ytterligare krav på samhället. På kommunens förmågor för krisberedskap kan
exempelvis kraven öka gällande kvantitet, uthållighet och effektivitet. Detta för att
klara av de särskilda påfrestningar som kommer av ett krig, som bland annat
innebär omfattande våldsutövning, stora skadeutfall, sofistikerade angrepp mot
samhällsvikig infrastruktur och nödvändiga omprioriteringar av samhällets
resurser. Den oro som kriget skapar i samhället behöver också hanteras, bland
annat för att tillgodose personalförsörjning.

16
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Kompetenshöjning gällande civilt försvar
Förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna behöver ha grundläggande
kunskaper om de författningar och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap,
krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om totalförsvaret ökar.

Åtgärder för kompetenshöjning gällande civilt försvar
•

Kommunstyrelsen, förvaltningschefer samt bolags- och förbundschefer i
kommunen ska ha utbildats om höjd beredskap och totalförsvar senast
2020-12-31, i enlighet med överenskommelsen (MSB 2018-05681).

17
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Säkerhetsskydd
Arbetet med beredskapsförberedelser inom det civila försvaret skapar behov av
ett utökat och stärkt säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd handlar om att skydda
verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage,
terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten.

Åtgärder för säkerhetsskydd
Följande åtgärder ska i enlighet med Överenskommelsen om kommunernas

arbete med civilt försvar vara klara senast 2020-12-31.
•

Kommunen ska ha en utbildad säkerhetsskyddschef och biträdande
säkerhetsskyddschef.

•

Utrustning, utbildning och rutiner för att kommunen säkert ska kunna
hantera uppgifter som rör rikets säkerhet ska vara klart.

•

En process för säkerhetsskyddsanalys ska etableras, och prioriterade delar
av kommunens verksamhet ska vara analyserade.

18
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Krigsorganisation och krigsplacering
Varje kommun och landsting skall ha de planer som behövs för verksamheten
under höjd beredskap. Dessa skall innehålla uppgifter om den verksamhet som är
avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna skall också framgå
krigsorganisationen, den personal som skall tjänstgöra i denna och vad som i
övrigt behövs för att kommunen eller landstinget skall kunna höja sin beredskap
och bedriva verksamheten under höjd beredskap.
(Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap, 2006:637)
Åtgärder för krigsorganisation och krigsplacering
Följande åtgärder ska i enlighet med Överenskommelsen om kommunernas

arbete med civilt försvar vara påbörjade men behöver inte vara avslutade till
2020-12-31.


Planering av kommunens krigsorganisation.



Planering av den kommunala verksamhet som ska bedrivas under höjd
beredskap.



Krigsplacering av personal i kommunen.
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Svar på motion angående
införande av strukturerade
riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning Thomas Pettersson (C)
4
2016.813 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-20
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2016.813 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion angående införande av strukturerade
riskanalyser inom dricksvattenförsörjning
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) lämnade till kommunfullmäktige den 14 december 2016, § 286 en
motion om att införa strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning.
Motionären föreslår att:
Alingsås kommun implementerar WHO:s Water Safety Plans (WSP) för att bättre förebygga
hälsorisker för vattenburna sjukdomsutbrott i dricksvattenförsörjningen, nu och i framtiden.
Kommunfullmäktige behandlade motionssvaret den 30 maj 2018, § 100 och beslutade att
återremittera ärendet för att erhålla fördjupad kunskap, då ny information fördes fram från
talarstolen under kommunfullmäktiges sammanträde. Kommunstyrelsen behandlade ett nytt
motionssvar den 8 april 2019, § 69 och beslutade att återremittera motionen för
kostnadsberäkning av ett genomförande av strukturerade riskanalyser.
Förvaltningens yttrande
Efter beslut om återremiss i kommunfullmäktige den 30 maj 2018, § 100 skickades motionen
på nytt till miljöskyddsnämnden och dåvarande tekniska nämnden för besvarande. Båda
nämnderna anger liknande svar som vid den första remissomgången. Varken
miljöskyddsnämnden eller tekniska nämnden har någon möjlighet att utföra en
kostnadsuppskattning.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2019, § 69 att ärendet skulle återremitteras till
kommunledningskontoret, för att ta fram en kostnadsberäkning. En förfrågan om offert för
kostnadsberäkning av införandet av WSP har skickats till de få organisationer som har
kännedom om WSP i Sverige. Endast Chalmers tekniska högskola har besvarat offerten.
Vid besvarande av förfrågan om offert anger docent och professor vid avdelningen för
Geologi och geoteknik att de har lång erfarenhet och är väl insatta i WHOs ramverk kopplade
till WSP. Vidare konstaterar de, i likhet med bland annat nämndernas remissvar, att den
svenska lagstiftningen och vägledningen som finns inte bygger helt på WSP. Flera av de
principer som ligger till grund för WSP ligger även till grund för det svenska regelverket. Det
finns inte en entydig definition eller branschstandard av vad vi i Sverige avser med WSP.
Arbetet med WSP kan även genomföras med olika ambitionsnivå.
Professor och docent vid Chalmers konstaterar att om en kostnadsberäkning ska kunna
genomföras av dem krävs att Alingsås kommun definierar vad som avses med WSP och
vilken ambitionsnivå som finns för just Alingsås. Sedan behövs en grundlig genomgång av
det arbete kommunen redan gör i det dricksvattenrelaterade riskhanteringsarbetet. Chalmers
kan sedan jämföra resultaten av de båda studierna för att föreslå vilka punktinsatser som
behöver göras och kompletteringar av det kontinuerliga arbetet.
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Både miljöskyddsnämnden och dåvarande tekniska nämnden anser fortfarande att dagens
arbete med riskfrågor anknutna till dricksvattenförsörjning är tillfredsställande.
Kommunledningskontoret instämmer med berörda nämnder att frågan om
dricksvattenförsörjning är viktig och att denna behöver vara säkerställd.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska avslås. I nuläget kan ingen
kostnadsberäkning tas fram, varken internt eller externt. För att kunna beställa en extern
kostnadsberäkning krävs att kommunen definierar vad Alingsås kommun menar med WSP
och gör en större kartläggning av vad kommunen redan arbetar med i dag.
Ekonomisk bedömning
Uppgift om kostnad för att införa strukturerade riskanalyser för dricksvattenförsörjning har
inte kunnat tas fram internt av miljöskyddsnämnden eller dåvarande tekniska nämnden. Utan
ytterligare utredning av WSP internt har externa parter svårt att ta fram en
kostnadsberäkning.
Förslaget att avslå motionen innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Beslutet ska skickas till
Miljönämnden och samhällsbyggnadsnämnden för kännedom

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-23
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

§ 69 2016.813 KS

Svar på motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning - Thomas Pettersson (C)
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) lämnade till kommunfullmäktige den 14 december 2016, § 286 en
motion om att införa strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning.
Motionären föreslår att:
Alingsås kommun implementerar WHO:s Water Safety Plans (WSP) för att bättre förebygga
hälsorisker för vattenburna sjukdomsutbrott i dricksvattenförsörjningen, nu och i framtiden.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 30 maj 2018, § 100 och beslutade att
återremittera ärendet för att erhålla fördjupad kunskap, eftersom ny information förts fram
från talarstolen under kommunfullmäktiges sammanträde.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 mars 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Efter beslut om återremiss i kommunfullmäktige den 30 maj 2018, § 100 skickades motionen
på nytt till miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden för besvarande.
Miljöskyddsnämnden behandlade ärendet den 26 oktober 2018, § 63 och bedömer att WSP
inte tillför något ytterligare jämfört med de metoder som används idag, men att nämnden
saknar spetskompetens inom området. Nämnden har inte gjort någon kostnadsuppskattning
utan hänvisar till att en kostnadsuppskattning skulle kunna göras av extern part eller annan
del av kommunen.
Tekniska nämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) behandlade ärendet den 20
november 2018, § 84 och anger på nytt att nämnden ställer sig positiv till alla typer av
arbetssätt som kan undanröja risker, men att implementering av riskanalyser enligt WSP inte
är aktuell i dagsläget. I sin beredning tillför dock nämnden ny information om hur de arbetar
med riskanalyser idag och vilka satsningar som planeras utföras under 2019.
Med stöd i nämndernas svar bedömer kommunledningskontoret att motionen bör avslås.
Både miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden anser fortfarande att dagens arbete med
riskfrågor anknutet till dricksvattenförsörjning är tillfredsställande. Kommunledningskontoret
instämmer med berörda nämnder att frågan om dricksvattenförsörjning är viktig och att
denna behöver vara säkerställd.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-04-08

KS § 69, forts
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 51 och då lämnat följande förslag
till beslut:
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår att ärendet återremitteras för kostnadsberäkning av
genomförande.
Boris Jernskiegg (SD), Lady France Mulumba (KD), Simon Waern (S) och Karin Schagerlind
(M) föreslår att Karl-Johan Karlssons förslag om återremiss av ärendet bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordförandet finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för kostnadsberäkning av genomförande.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras till kommunledningskontoret för kostnadsberäkning av genomförande.

Expedieras till
Klk-stab.avd

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-11-20

§ 84 2017.096 TN

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Tekniska nämnden
Protokoll
2018-11-20

Bilagor:
Motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning –
Thomas Pettersson (C)
Yttrande på remiss, Motion om att införa strukturerade riskanalyser inom
dricksvattenförsörjning
TN § 18, 2017-05-16, Yttrande på remiss, Motion angående införande av strukturerade
riskanalyser inom dricksvattenförsörjning – Thomas Pettersson (C)
KS § 100, 2018-05-30, Svar på motion angående införande av strukturerade riskanalyser
inom dricksvattenförsörjning – Thomas Pettersson (C)
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2018-10-26

§ 63 2018.031 MN

Återremiss från KF angående införande av strukturerade riskanalyser
inom dricksvattenförsörjning (MR 2017-0346)
Ärendebeskrivning
Thomas Pettersson (C) har i december 2016 lämnat en motion till kommunfullmäktige om att
Alingsås kommun ska implementera WHO:s Water Safety Plans (WSP) för
dricksvattenförsörjningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till
miljöskyddsnämnden och tekniska nämnden.
I augusti 2018 beslutade miljöskyddsnämnden (MN §35 Dnr 2017.019 MN 843) att lämna
följande yttrande; ” Miljöskyddsnämnden konstaterar att tekniska nämnden utför regelbunden
provtagning av råvattnet, arbetar med HACCP som omfattar hela kedjan från råvattenintag
till leverans vid fastighetsgräns, har vattenskyddsområden och har rutiner för att hindra
sabotage och skadegörelse.
Miljöskyddskontoret har vid sina kontroller inte konstaterat brister i tekniska nämndens
förebyggande riskarbete varför miljöskyddsnämnden i nuläget inte förordar att Alingsås
kommun implementerar riskanalyser enligt WHO:s Water Safety Plans. Miljöskyddsnämnden
vill dock framhålla vikten av att Alingsås kommun ligger i framkant i arbetet med att
förebygga och säkerställa en hållbar försörjning av säkert dricksvatten.” Hela beslutet bifogas
detta ärende.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet i maj 2018 och beslutade då att återremittera för att
erhålla fördjupad kunskap i ärendet. Av en anteckning från kommunfullmäktige framgår att
man önskar utreda kostnaderna som följer av en implementering i enlighet med Tomas
Peterssons förslag samt fördelarna för kommunen.
Beredning
Miljöskyddsnämnden har i skrivelse 2018-10-09 lämnat följande yttrande:
Miljöskyddskontoret har tidigare i ärendet redogjort för Water Safety Plans (WSP), varför det
förespråkas av WHO samt hur Sverige valt att arbeta och varför. Se Dnr 2017-0346 som
bifogas denna skrivelse.
Kommunfullmäktige önskar också utreda kostnaderna som följer av implementering i enlighet
med Tomas Petterssons förslag. Miljöskyddsnämndens huvudsakliga uppdrag är tillsyn och
kontroll. Nämnden saknar resurser för att utreda vilka kostnader som följer med en
implementering av WSP i kommunen.
Beslut
Miljöskyddsnämndens svar på remissen.
Miljöskyddsnämnden har ingen utförarverksamhet eller erfarenhet av tillämpning av dylika
lösningar på ämnesområdet och kan därför inte göra en kostnadsuppskattning. Detta skulle
kunna göras av extern part eller annan del av kommunen.
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2018-10-26

Med den kunskapen vi har idag inom miljöskyddskontoret bedömer vi att WSP inte tillför
något ytterligare jämfört med de metoder som används idag. Miljöskyddsnämnden saknar
dock spetskompetens på området.
Bilagor: Tjänsteskrivelse Dnr 2017-0346
Expedieras till
Klk
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-05-30

§ 100 2016.813 KS

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

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

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

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

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

MN
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Kommunfullmäktige
2016-12-14

Protokollsutdrag
KF § 286 Dnr 2016.813 KS 360

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

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

2019-09-20
Bengt Göran Kullner

Kommunstyrelsen

2019.192 KS

Svar på motion angående ökat samnyttjande av
kommunala lokaler
Ärendebeskrivning
Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S) och Sebastian Aronsson (S) har till
kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 42 lämnat in en motion om ökat utnyttjande av
kommunala lokaler för ett stärkt föreningsliv.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan
med berörda nämnder ta fram en konkret strategi eller handlingsplan för ett ökat
samnyttjande av kommunala lokaler med föreningslivet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 27 mars 2019, § 60 med
beslutet att motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning
Förvaltningens yttrande
Möjligheten för föreningslivet att nyttja kommunala lokaler, utanför ordinarie verksamheters
nyttjandetid, har funnits sedan många år tillbaka. Uthyrning har genom åren administrerats
av först fritidsnämnden, sedan kultur- och fritidsnämnden och i dag sköter kultur- och
utbildningsnämnden om uthyrningen av dessa lokaler. Det är främst idrottsföreningar,
studieförbund och privatpersoner som utnyttjar möjligheten att, till subventionerat pris,
disponera en tillfällig lokal för sin verksamhet. Uthyrningstaxorna beslutas av den kultur- och
utbildningsnämnden. De lokaler som varit mest efterfrågade under åren har varit
skolgymnastiksalar, sporthallar, hemkunskapssalar, slöjdsalar samt små och stora
möteslokaler. Utbud och efterfrågan har varierat över tid.
Det är endast möjligt att hyra den här typen av lokaler i form av tillfällig lokalupplåtelse. Om
en förening önskar hyra en fast egen lokal över längre tid, så är föreningar främst hänvisad
till den privata lokalmarknaden.
En central uthyrningsfunktion är lokaliserad till Nolhagahallen och är tillgänglig för dialog,
med mål att finna lämpliga lokaler och att hjälpa till att boka dessa. Här går det även att
kvittera ut nycklar och taggar för att komma in i den lokal som bokats. Bokning av vissa
speciallokaler administreras direkt genom den kommunala verksamhet som har ansvar för
den aktuella lokalen.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har sedan drygt ett år tillbaka installerat ett nytt
webbaserat bokningssystem i form av en e-tjänst för att boka lokaler. Syftet med systemet är
att på ett lättillgängligt sätt via webben visa tillgängliga kommunala lokaler, göra det möjligt
att söka lediga tider och att boka önskad lokal. E-tjänsten utvecklas kontinuerligt.
Kommunledningskontoret bedömer med hänvisning till ovanstående att motionen kan anses
besvarad.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget att motionen ska anses besvarad innebär inga kostnader. Motionärernas förslag
innebär kostnader i form av administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden för kännedom

Cecilia Knutsson
Stabschef

Bengt Göran Kullner
Fastighetsansvarig

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-23
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-03-27

§ 60 2019.192 KS

Motion angående ökat samnyttjande av kommunala lokaler: för ett stärkt
föreningsliv! - Birgitta Larsson (S), Simon Wærn (S) och Sebastian
Aronsson (S)
Ärendebeskrivning
Birgitta Larsson (S), Simon Waern (S) och Sebastian Aronsson (S) har till
kommunfullmäktige den 27 februari 2019, § 42 lämnat en motion om ökat utnyttjande av
kommunala lokaler för ett stärkt föreningsliv.
Motionärerna yrkar följande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder
ta fram en konkret strategi eller handlingsplan för ett ökat samnyttjande av kommunala
lokaler med föreningslivet.
Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.

Expedieras till
Klk-stabsavdelningen
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-02-27

§ 42 2019.192 KS

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

2019-09-26
Anthon Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.408 KS

Svar på motion
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (SD) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 111 lämnat en motion
om tandvård för fattiga pensionärer. Motionären föreslår utredning av möjligheten att låta
socialtjänsten betala tandvårdskostnader som överstiger 50 kronor för besök för pensionärer
med inkomster som motsvarar eller understiger garantipensionsnivå, så att de har samma
kostnad för tandläkarvård som nyanlända.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni, § 114 att remittera motionen
socialnämnden för beredning.
Förvaltningens yttrande
Socialnämnden har behandlat ärendet den 28 augusti 2019, § 78. Socialnämnden har
genomfört en utredning, i enlighet med motionens intention, där bland annat följande
framgår:
Personer över 65 år kan ansöka om både bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos
Pensionsmyndigheten om man saknar tillräcklig pension för att kunna ha en skälig
levnadsnivå. Det finns även flera olika former av statliga stöd och bidrag för tandvård som
kan beviljas till äldre personer. De som är över 65 år har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag,
vilket är ett statligt stöd som utbetalas med 600 kronor per år i samband med besök hos
tandläkare eller tandhygienist. Därutöver finns högkostnadsskydd som skyddar mot höga
tandvårdskostnader. Om personen dessutom har en sjukdom eller funktionshinder som
medför en risk till försämrad tandhälsa och därmed kräver regelbunden tandvård och
förebyggande tandvårdsåtgärder kan Försäkringskassan bevilja ett särskilt tandvårdsbidrag.
De personer som har stort omsorgsbehov och bor på särskilt boende eller har hjälp av en
närstående eller hemtjänst kan även ha rätt till så kallad nödvändig tandvård. Det är i första
hand biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen som fattar beslut om sådan
nödvändig tandvård och som vid beslut utfärdar ett tandvårdsintyg. Vid besök hos
tandvården betalas då endast besöksavgift, frikort för hälso- sjukvård gäller och är man äldre
än 85 år är besöket kostnadsfritt.
Nyanlända med uppehållstillstånd har samma kostnader för tandvård och kan ansöka om
ekonomiskt bistånd på samma grunder som andra invånare. Enbart asylsökande och
papperslösa har rätt till statlig subventionerad tandvård med en avgift på 50 kronor när det
handlar om vård som inte kan anstå, det vill säga akut tandvård.
Utredningen visar att pensionärer bör ha ekonomiska möjligheter att själva bekosta sin
tandvård även om man har en låg pension och/ eller har behov av äldreförsörjningsstöd. Det
finns olika former av statliga stöd och bidrag både för att underlätta för pensionärer med låg
pension, men även för att undvika höga tandvårdskostnader. Skulle behov av ekonomiskt
stöd till tandvård ändå utöver detta uppstå finns det alltid möjlighet att ansöka om ekonomiskt
bistånd och få sin sak prövad med stöd av socialtjänstlagen.
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Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillägga och föreslår att motionen ska anses
besvarad.

Ekonomisk bedömning
Ärendet påverkar inte verksamheten ekonomiskt.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-26
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Socialnämnden
Protokoll
2019-08-28

§ 78 2019.100 SN

Motion om tandvård för fattiga pensionärer - Glenn Pettersson (SD)
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (SD) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 111, lämnat en motion
om tandvård för pensionärer. Motionären föreslår utredning av möjligheten att låta
socialtjänsten betala tandvårdskostnader som överstiger 50 kronor för besök för pensionärer
med inkomster som motsvarar eller understiger garantipensionsnivå, så att de har samma
kostnad för tandläkarvård som nyanlända.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019, § 111, att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 5 juni 2019, §
114, att motionen remitteras till socialnämnden för beredning.
Socialnämndens svar/ yttrande ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2 oktober 2019.
Beredning
Personer över 65 år kan ansöka om både bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos
Pensionsmyndigheten om man saknar tillräcklig pension för att kunna ha en skälig
levnadsnivå. Nivån för skälig levnadsnivå ligger högre för äldreförsörjningsstödet än för det
försörjningsstöd som kommunen kan bevilja. En skälig levnadsnivå innebär att man ska ha
tillräckligt med pengar kvar att leva på efter att boendet är betalt. För äldreförsörjningsstödet
år 2019 räknas som skälig levnadsnivå 5 758 kronor per månad för ensamstående och 4 691
kronor per månad för den som är gift, sambo eller registrerad partner. När det gäller det
försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd) som socialtjänsten beviljar ligger motsvarande skälig
levnadsnivå, den så kallade riksnormen, på 4080 kronor respektive 3335 kronor. Det innebär
att nivån för äldreförsörjningsstöd ligger över riksnormen för försörjningsstöd med minst ca
1350-1700 kronor per månad beroende på civilstånd och övriga inkomster. De personer som
har garantipension har en högre inkomst efter skatt än de som uppbär äldreförsörjningsstöd.
Enligt statistik från Pensionsmyndigheten i juni 2019 uppgår antalet personer som uppbär
äldreförsörjningsstöd i Alingsås kommun 37 personer (24 kvinnor och 13 män).
Det finns även flera olika former av statliga stöd och bidrag för tandvård som kan beviljas till
äldre personer. De som är över 65 år har rätt till ett allmänt tandvårdsbidrag, vilket är ett
statligt stöd som utbetalas med 600 kronor per år i samband med besök hos tandläkare eller
tandhygienist. Därutöver finns högkostnadsskydd som skyddar mot höga
tandvårdskostnader. Om man dessutom har en sjukdom eller funktionshinder som medför en
risk till försämrad tandhälsa och därmed kräver regelbunden tandvård och förebyggande
tandvårdsåtgärder kan Försäkringskassan bevilja ett särskilt tandvårdsbidrag. De personer
som har stort omsorgsbehov och bor på särskilt boende eller har hjälp av en närstående eller
hemtjänst kan även ha rätt till så kallad nödvändig tandvård. Det är i första hand
biståndshandläggare på vård- och omsorgsförvaltningen som fattar beslut om rätten till
sådan nödvändig tandvård och som då utfärdar ett tandvårdsintyg. Vid besök hos
tandvården betalas då endast besöksavgift, frikort för hälso- sjukvård gäller och är man äldre
än 85 år är besöket kostnadsfritt.
Ekonomiskt bistånd/ försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen utgör samhällets yttersta
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Socialnämnden
Protokoll
2019-08-28

skyddsnät. Alla invånare har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
och få sin sak prövad och där alla ska behandlas lika inför lagen. Ekonomiskt bistånd kan
beviljas till kostnader för skälig nödvändig tandvård. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till
tandvård utreds om personen kan tillgodose behovet med egna tillgångar, såsom exempelvis
egna inkomster och besparingar. En helhetsbedömning görs i varje enskilt fall där hänsyn
bland annat tas till om personens hjälpbehov bedöms bli kort- eller långvarigt. Vid
engångtillfällen, såsom vid tandvård, ställs inte samma krav på att avyttra tillgångar såsom
bostadsrätt, hus eller bil. Under år 2018 ansökte totalt två hushåll, där sökande eller
medsökande var över 65 år person, om tandvård.
Nyanlända med uppehållstillstånd har samma kostnader för tandvård och kan ansöka om
ekonomiskt bistånd på samma grunder som andra invånare. Enbart asylsökande och
papperslösa har rätt till statlig subventionerad tandvård med en avgift på 50 kronor när det
handlar om vård som inte kan anstå, det vill säga akut tandvård. Utredningen visar att
pensionärer bör ha ekonomiska möjligheter att själva bekosta sin tandvård även om man har
en låg pension och/ eller har behov av äldreförsörjningsstöd. Det finns olika former av
statliga stöd och bidrag både för att underlätta för pensionärer med låg pension men även för
att undvika höga tandvårdskostnader. Skulle behov av ekonomiskt stöd till tandvård ändå
uppstå finns möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd och få sin sak prövad med stöd av
socialtjänstlagen.
Ärendet har beretts på arbetsutskottets sammanträde 2019-08-14, § 318.
Beslut
Socialnämndens beslut
Socialförvaltningens svar/ yttrande antas som socialnämndens eget.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 114 2019.408 KS

Motion om tandvård för fattiga pensionärer - Glenn Pettersson (SD)
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (SD) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 111 lämnat en motion
om tandvård för pensionärer.
Motionären föreslår att utreder möjligheten att låta socialtjänsten betala tandvårdskostnader
som överstiger 50 kronor för besök för pensionärer med inkomster som motsvarar eller
understiger garantipensionsnivå, så att de har samma kostnad för tandläkarvård som
nyanlända.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019, § 111 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till socialnämnden för beredning.
Expedieras till
SN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-05-29

§ 111 2019.408 KS

Motion om tandvård för fattiga pensionärer - Glenn Pettersson (SD)
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (SD) lämnar en motion om tandvård för pensionärer.
Motionären föreslår att utreder möjligheten att låta socialtjänsten betala tandvårdskostnader
som överstiger 50 kronor för besök för pensionärer med inkomster som motsvarar eller
understiger garantipensionsnivå, så att de har samma kostnad för tandläkarvård som
nyanlända.

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Alingsås 2019-05-22

Motion
Tandvård för pensionärer.

I dagsläget kostar det för nyanlända upp till 24 års ålder 0 kr att få tandläkarvård.
Nyanlända över 24 år har en kostnad på 50 kr för tandläkarvård samtidigt som många
äldre personer i vårt samhälle inte har råd att besöka tandläkaren eller tandhygienisten.
Denna skillnad anser vi Sverigedemokrater är ett hån mot alla de personer som
i många år arbetat med att bygga upp det land vi lever i.
Vad värre är är att detta skapar en klyfta i vårt samhälle som skapar motsättningar.
Denna motion är ett litet steg för att verka för ”allas lika värde”.
Har vårt samhälle råd med att ge nyanlända tandläkarvård för 50 kr, så skall vi se till att ha råd med att
ge våra pensionärer med inkomster som motsvarar eller understiger garantipensionsnivå
tandläkarvård för 50 kr. Denna ekonomiska hjälp skall inte föregås av
tvingande försäljning av tillgångar likt boende eller bil.

Vi sverigedemokrater i Alingsås yrkar därför;
Att kommunen utreder möjligheten att låta socialtjänsten betala
tandvårdskostnader so överstiger 50 per besök för pensionärer med inkomster som motsvarar eller
understiger garantipensionsnivå, så att de har samma kostnad för tandläkarvård som nyanlända.

Glenn Pettersson, SD Alingsås

Page 63 of 252

Svar på motion om
medlemskap i Sveriges
Ekokommuner - Amanda
Andersson (MP)
7
2019.432 KS

Page 64 of 252

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-23
Anna Wenstedt
6520
2019.432 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Ärendebeskrivning
Amanda Andersson (MP) lämnade den 29 maj 2019, § 112 en motion till kommunfullmäktige
om deltagande i Sveriges Ekokommuner (SEKOM).
Motionären yrkar att Alingsås kommun ska bli medlem i Sveriges Ekokommuner.
Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019, § 115 att remittera frågan till
kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
SEKOM är en ideellt driven samarbetsorganisation för kommuner och regioner. Inom
SEKOM hanteras gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar
utveckling. Som medlem i SEKOM får kommunen tillgång till rådgivning i miljö- och
hållbarhetsfrågor, utbildningar och samverkan med andra kommuner. I
ekokommunkonceptet utgår man från att utvecklingsstrategin i kommunen ska bygga på
kommunens miljö, det lokala näringslivet och den lokala livsstilen. Ekonomisk utveckling och
ekonomisk balans ska förenas i samma strategi. I dag finns det 104 ekokommuner och 6
ekoregioner.
Kommunledningskontoret anser att det är viktigt med aktiv omvärldsbevakning och att lära av
andra, till exempel genom nätverk. Kommunen deltar aktivt i ett flertal nätverk och
överenskommelser inom miljö- och klimatområdet, så som Energikontor Västs
miljöstrategnätverk, Kemikalieinspektionens nätverk för giftfri vardag, VGR:s nätverk för
hållbart resande och den regionala kraftsamlingen Klimat 2030. Samtliga är välfungerande
och ger tillsammans bred kunskapsbas, stöd och input i den pågående omstarten av det
strategiska miljö- och klimatarbetet. Dock är det resurskrävande att bedriva ett aktivt
medlemskap, såväl tidsmässigt som ekonomiskt, och på grund av redan pågående
nätverksåtaganden är det inte motiverat att ansluta till fler nätverk.
För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs det att kommunen har ett aktuellt
miljöprogram eller liknande där kommunens hållbarhetsambitioner framgår. Detta saknas i
Alingsås kommun idag och ansökan om medlemskap är därför inte möjlig.
Ekonomisk bedömning
Föreningens verksamhet finansieras av en årlig medlemsavgift. För närvarande är den fasta
avgiften 4000 kr och den rörliga 30 öre per kommuninvånare. För Alingsås kommun innebär
ett medlemskap en kostnad om cirka 16 000 kr per år.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
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Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Anna Wenstedt
Miljöstrateg

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-23
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 115 2019.432 KS

Motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner - Amanda Andersson
(MP)
Ärendebeskrivning
Amanda Andersson (MP) har till kommunfullmäktige den 29 maj 2019, § 108 (som
tjänstgörande ersättare) lämnat en motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner
(SEKOM), en samarbetsorganisation för kommuner och regioner.
Motionären föreslår att Alingsås kommun ska bli medlem i Sveriges Ekokommuner.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019, § 112 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-tilväxtavd

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-05-29

§ 112 2019.432 KS

Motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner - Amanda Andersson
(MP)
Ärendebeskrivning
Amanda Andersson (MP) lämnar (som tjänstgörande ersättare) en motion om medlemskap i
Sveriges Ekokommuner (SEKOM), en samarbetsorganisation för kommuner och regioner.
Motionären föreslår att Alingsås kommun ska bli medlem i Sveriges Ekokommuner.

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Motion till Alingsås Kommunfullmäktige 2019-05-29
Medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Sveriges ekokommuner (SEKOM) är en samarbetsorganisation för kommuner och regioner. SEKOM
drivs ideellt och hanterar gemensamma frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.
Visionen är ett hållbart Sverige med basen i en hållbar ekonomisk och social utveckling tillsammans
med ett ekosystem i balans. Som medlem i SEKOM får kommunen tillgång till rådgivning i miljö- och
hållbarhetsfrågor, utbildningar och samverkan med andra kommuner.
Ekokommun begreppet introducerades 1983 i Övertorneå kommun. I dag finns det 105 ekokommuner,
till exempel är våra grannkommuner Lerum, Bollebygd och Vårgårda inkluderade. I
ekokommunkonceptet utgår man från att utvecklingsstrategin i kommunen ska bygga på kommunens
miljö, det lokala näringslivet och den lokala livsstilen. Ekonomisk utveckling och ekonomisk balans
ska förenas i samma strategi.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
- Att Alingsås kommun blir medlem i Sveriges Ekokommuner

Amanda Andersson (MP)
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Svar på motion angående
utredning om placering av
E20 - Anita Brodén (L),
Kristina Grapenholm (L) och
Per Palm (L)
8
2018.461 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-05-21
Åke Aronsson

Kommunstyrelsen

2018.461 KS

Svar på motion angående utredning om placering av E20
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm (L) och Per Palm (L) har till kommunfullmäktige den 5
september 2018 § 152 inlämnat en motion om att starta en utredning om placering av E20,
eftersom E20 i nuläget utgör en besvärande barriär genom staden.
Motionärerna yrkar följande:








Att uppdra åt kommunstyrelsen att snarast kontakta Trafikverket för att organisera ett
projekt för grundlig utredning av alternativ placering av E20 sydöst om Alingsås, att
jämföra med E20 som motorväg, med placering som i dagsläget.
Att inhämta bekräftelse från Trafikverket om förslaget angående dubbelspår för
Västra Stambanan sydöst om staden och om detta bekräftas, tillsammans med dem,
utveckla bästa möjliga projektorganisation för utredning.
Att bygga upp en projektorganisation som arbetar transparent och möjliggör
medverkan av kommunens företagare och föreningar.
Att under projektets gång tillämpa Medborgardialog för inflytande från och förankring
hos kommunens invånare.
Att avsluta utredningsprojektet i god tid, så att beslut kan tas väl innan revision av
nationell infrastrukturplan 2018-2029 inleds.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 7 november 2018, § 212 att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har gjort en genomgång av de åtgärder som vidtagits i frågan och
vilka kontakter i ärendet som förekommit, vilka som pågår och vilka som är planerade.
Kommunledningskontoret konstaterar att mycket av vad motionärerna yrkar på är påbörjat
och till viss del genomfört.
Kommunen har genom deltagande i Västra stambanegruppen tillsammans med övriga
deltagande kommuner, Västra Götalandsregionen och Västsvenska handelskammaren
finansierat en färdigställd ” Indikativ lokaliseringsutredning” för Västra stambanans sträckning
mellan Göteborg och Alingsås, samt med två alternativ förbi Alingsås. Ett med fyra spår
genom nuvarande stationsläge och ett förslag med två spår i nuvarande läge och två spår
öster om tätorten. Denna utredning kommer nu, med hjälp av Västra Götalandsregionen, att
kommuniceras med Trafikverket för att utgöra underlag till nästa revidering av nationell
infrastrukturplan 2022.
I samband med att frågan om sträckningen av E20 genom Alingsås, av olika anledningar
togs bort ur nationell plan, ställde kommunen krav på att oavsett detta, måste
trafiksäkerhetsfrågan snarast få en lösning. Trafikverket beslutade då, genom att den i
nationell plan utpekade bristen fortfarande ansågs föreligga, genomföra en Åtgärdsvalsstudie
för att ta fram möjliga åtgärder, som på kort och lång sikt skulle kunna förbättra säkerheten,
men också framkomligheten på och kring E20 genom Alingsås. Kommunen har deltagit i
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utredningen och har fortsatt att främst driva säkerhetsfrågorna. Kommunen har också
medverkat i prioriteringen av åtgärderna och där har kommunen återigen satt
säkerhetsfrågorna först, men har även lyft frågan om framkomlighet på de delar av det
kommunala vägnätet som direkt påverkas av E20-sträckningen genom tätorten.
De åtgärder som har föreslagits och som kommer att genomföras, innebär också att någon
mer genomgripande ombyggnation av E20 till motorvägsstandard genom Alingsås inte är
planerad inom överskådlig tid. Det innebär också att möjligheten till nya inspel avseende en
framtida dragning av E20 återigen skulle kunna aktualiseras. Att i detta skede involvera
Trafikverket i någon form av gemensamt projekt bedöms däremot vara svårt, då
myndigheten endast kan agera om de har ett uttalat uppdrag via exempelvis nationell plan.
Däremot kan dessa frågor lyftas till Trafikverket och vidare till nationell plan, genom att
projektet får en prioritering i regional plan för Västra Götalandsregionen och det är i första
hand i detta forum insatsen bör göras. Det viktigaste i det fallet är att kommunen visar
enighet för att ge frågan den tyngd som erfordras. Att under olika skeden även involvera
näringslivet, föreningslivet och allmänheten i övrigt är också möjligt, men det viktigt att inte
skapa onödiga förväntningar, utan att klargöra vilka roller och påverkansmöjligheter de olika
aktörerna har.
Sammanfattningsvis konstateras att kommunen genom en fortsatt aktiv medverkan i Västra
stambanegruppen och i den strategiska samverkansgruppen med Trafikverket, tillsammans
med deltagandet i Västra Götalandsregionen och GR, kan fortsätta driva de frågor som gäller
den nationella infrastrukturen i kommunen, i syfte att slutligen få med dem i riktlinjer till
nationell infrastrukturplan.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader i nuläget.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Åke Aronsson
Projektledare, infrastruktur

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-05-27
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-11-07

§ 212 2018.461 KS

Motion angående utredning om placering av E20 - Anita Brodén (L),
Kristina Grapenholm (L) och Per Palm (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm (L) och Pelle Palm (L) har till kommunfullmäktige den
5 september 2018, § 152 lämnat en motion om att starta en utredning av placering av E20
eftersom den i nuläget utgör en besvärande barriär genom staden.
Motionärerna yrkar följande
 Att uppdra åt kommunstyrelsen att snarast kontakta Trafikverket för att organisera ett
projekt för grundlig utredning av alternativ placering av E20 sydöst om Alingsås, att
jämföra med E20 som motorväg, med den placering som E20 har i dagsläget.
 Att inhämta bekräftelse från Trafikverket om förslaget angående dubbelspår för
Västra Stambanan sydöst om staden och om detta bekräftas, tillsammans med
Trafikverket, utveckla bästa möjliga projektorganisation för utredning.
 Att bygga upp en projektorganisation som arbetar transparent och möjliggör
medverkan av kommunens företagare och föreningar.
 Att under projektets gång tillämpa Medborgardialog för inflytande från och förankring
hos kommunens invånare
 Att avsluta utredningsprojektet (-en?) i god tid, så att beslut kan tas väl innan revision
av Nationell Infrastrukturplan 2018 – 2029 inleds.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-TEN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-09-05

§ 152 2018.461 KS

Motion angående utredning om placering av E20 - Anita Brodén (L),
Kristina Grapenholm (L) och Per Palm (L)
Ärendebeskrivning
Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm (L) och Pelle Palm (L) lämnar en motion om att starta
en utredning av placering av E20 eftersom den i nuläget utgör en besvärande barriär genom
staden.
Motionärerna yrkar följande
 Att uppdra åt kommunstyrelsen att snarast kontakta Trafikverket för att organisera ett
projekt för grundlig utredning av alternativ placering av E20 sydöst om Alingsås, att
jämföra med E20 som motorväg, med den placering som E20 har i dagsläget.
 Att inhämta bekräftelse från Trafikverket om förslaget angående dubbelspår för
Västra Stambanan sydöst om staden och om detta bekräftas, tillsammans med
Trafikverket, utveckla bästa möjliga projektorganisation för utredning.
 Att bygga upp en projektorganisation som arbetar transparent och möjliggör
medverkan av kommunens företagare och föreningar.
 Att under projektets gång tillämpa Medborgardialog för inflytande från och förankring
hos kommunens invånare
 Att avsluta utredningsprojektet (-en?) i god tid, så att beslut kan tas väl innan revision
av Nationell Infrastrukturplan 2018 – 2029 inleds.
Beslut
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Motion till kommunfullmäktige i Alingsås

Utredning om placering av E20
Trafikverket och Alingsås kommun startade 2015 ett utvecklingsarbete för E20 genom staden,
parat med utveckling av det centrala området A+ ( numera Lyckan ).
Målsättning med utvecklingsarbetet var bl.a. att:
 Minska barriäreffekten och uppdelningen av staden. Skapa en sammanhållen stad.
 Skapa en blandstad och stadsmässighet i området Lyckan
 Öka framkomlighet och säkerhet för gång- och cykeltrafik
 Begränsa miljöstörningar
 Höja säkerheten mot olyckor med farligt gods.
Ett av resultaten med projektarbetet var att Trafikverket och kommunen i oktober 2016 tecknade en
avsiktsförklaring för E20 genom Alingsås. I denna ingår en kostnadsberäkning, som visar på en
investering av 2 300 milj. Kr inkl. en 370 meter lång överdäckning av riksvägen mellan Götaplan
och Sveaplan.
I den Nationella infrastrukturplan för 2018 - 2029, som Trafikverket presenterade för beslut av
Regeringen, saknades ombyggnaden av E20 genom Alingsås. Trots protester från kommunen,
beslöt Regeringen den 4 juni 2018 att Trafikverkets förslag gäller. Genomfart Alingsås finns dock
med på en lista av 10 projekt, som är mycket angelägna att genomföra.
För denna Nationella infrastrukturplanen 2018 – 2029 planeras en revision år 2023 och det ger
Alingsås en ny möjlighet med utformning, men också annan placering av E20.
Vi får ju nu en chans att ompröva det beslut som kommunfullmäktige tog den 18 juni 1997. Fram till
1997 var E20, som förbifart, planerad att dras sydost om staden.
I protokollet från kommunfullmäktige den 18 juni 1997, paragraf 72, kan man läsa beslutet:
”E20 skall ha nuvarande sträckning genom staden – orange korridor.
Vidare att Vägverket ser över följande delar:
 Om vägen kan bibehållas i sänkt läge mellan Hedvigsbergskorsningen och Sveaplan
 Om gång- och cykelpassagen kan placeras vid Svearondellen
 Om vägens sträckning kan placeras närmare Hantverksgatan för att skona hus på
Sveagatan”
.
Det är ingen av dessa punkter, som har varit aktuella för behandling, under utveckling av
planprogrammet för E20 och Lyckan som föregick avsiktsförklaringen.
Att E20 skall ha motorvägsstandard genom staden, finns inte med i något beslut i
Kommunfullmäktige sedan 1997. Det finns dock inskrivet i avsiktsförklaringen från 2016.
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Som alingsåsare upplever vi nu hur E20 utgör en besvärande barriär genom staden. Dess
negativa miljöpåverkan är betydande och genomgående trafik med farligt gods är en risk vi tvingas
leva med. Trafiksäkerheten vid gång- och cykelpassage av E20 är på flera ställen mycket låg.
När det nu öppnats en möjlighet att ompröva E20: s placering, anser Liberalerna att kommunen
och Trafikverket skall inleda en omfattande utredning om 2 olika alternativa dragningar av E20
sydost om staden.
Alternativ 1: E20 dras söder om Vardsjön, sydöst om Rothoffskärr, över Forsån, sydöst om
Östra Ängabo och fram till Bälingemotet.
Alternativ 2: Utefter den kraftledningsgata som korsar E20 söder om V Bodarne och till bästa
läge för motorvägsmot på E20 norr om Bälinge.
Dessa alternativ skall ställas mot E20 som motorväg med överdäckning i nuvarande läge genom
Alingsås.
Utredningen skall beakta alla aspekter på de alternativa placeringsalternativen. Såsom:
- Miljöpåverkan längs E20. Genom eller utanför staden.
- Ändrade trafikflöden genom staden.
- Miljöpåverkan i övriga delar av staden.
- Ekonomi. ( Det är ca 1000 milj. kr billigare att dra E20 utanför staden )
- Ev. påverkan på handel och turism.
- Påverkan på omgivande naturområden
- Riksväg 180:s ökade trafikvolym. ( Borås stad planerar ändra dragning genom Borås. Ev.
kan trafikvolymen från riksväg 42 komma in på Rv 180 ).
- Exploateringsmöjligheter för Lyckan och Stampen och övriga områden, beroende av E20s
placering.
- Effekterna på Södra- och Norra Länken
- m.m.
Ingen aspekt skall uteslutas.
För att få in allas synpunkter och frågeställningar måste utredningen ske i bästa samverkan med
kommunens företagare och föreningar. Då det beslut, som utredningen leder fram till, påverkar
Alingsås för all framtid, skall utredningen ske transparent och kommuninvånarna skall medverka
genom Medborgardialog.
Utredningen är mycket omfattande och de olika alternativen skall analyseras noggrant innan beslut
tas. Därför måste denna startas snarast, så att tid finns för faktainsamling och analyser.
Ett annat skäl för omgående start, är att betydande expansionsområden för bostäder och
verksamheter, i dagsläget inte kan detaljplaneras. Läge och effekt av E20s placering, Södra- och
Norra Länken måste först planeras, innan angränsande planer kan utarbetas.
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Nyligen har det också från Trafikverket informerats om möjlighet att placera ett dubbelspår för
Västra Stambanan sydost om staden och på så sätt undvika 4-spår genom Alingsås. Detta förslag
skall bekräftas av Trafikverket och självklart skall en utredning om bästa placering av järnvägen
drivas parallellt eller i samma projekt. Detta ökar dock omfattning och komplexitet i
utredningsarbetet.
Då det beslut som fattas, påverkar Alingsås för all framtid, hoppas vi på en stor politisk enighet om
utredningen och en betydande satsning för att engagera alla alingsåsare fram till rätt beslut. Det
kan bli en riktig vitamininjektion för kommunen. Vi behöver det.

Med hänvisning till ovanstående skrivning, yrkar Liberalerna att kommunfullmäktige beslutar:
 Att uppdra åt kommunstyrelsen att snarast kontakta Trafikverket för att organisera ett
projekt för grundlig utredning av alternativ placering av E20 sydöst om Alingsås, att jämföra
med E20 som motorväg, med den placering som E20 har i dagsläget.
 Att inhämta bekräftelse från Trafikverket om förslaget angående dubbelspår för Västra
Stambanan sydöst om staden och om detta bekräftas, tillsammans med Trafikverket,
utveckla bästa möjliga projektorganisation för utredning.
 Att bygga upp en projektorganisation som arbetar transparent och möjliggör medverkan av
kommunens företagare och föreningar.
 Att under projektets gång tillämpa Medborgardialog för inflytande från och förankring hos
kommunens invånare
 Att avsluta utredningsprojektet (-en?) i god tid, så att beslut kan tas väl innan revision av
Nationell Infrastrukturplan 2018 – 2029 inleds.

Alingsås den 16/7 2018
För Liberalerna
Anita Brodén
Kristina Grapenholm
Pelle Palm

Page 77 of 252

Redovisning av obesvarade
motioner 2019
9
2019.137 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-19
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.137 KS

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner oktober 2019
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beslutats politiskt.
Av 5 kap § 35 kommunallagen 35 § framgår att en motion ska om möjligt beredas på sådant
sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige har då att ta ställning om
motioner, vars beredning inte kunnat avslutas inom ett år, ska avskrivas från ytterligare
beredning eller fortsätta handläggas.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner,
daterad den 19 september 2019. Totalt har tretton motioner lämnats in till
kommunfullmäktige som ännu ej är besvarade. Två motioner är äldre än ett år.
Kommunledningskontoret föreslår att de två motioner som är äldre än ett år fortsätter
handläggas.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Handläggningen ska fortsätta för följande motioner som är äldre än ett år:
Motion angående införande av strukturerade riskanalyser inom dricksvattenförsörjning Thomas Pettersson (C), 2016.813 KS
Motion angående utredning om placering av E20 - Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm (L)
och Per Palm (L), 2018.461 KS

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-23
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2019-09-19

Bilaga, redovisning av obesvarade motioner
Diarienummer Sändare/mottagare

Ärenderubrik

Reg.datum

2019.528 KS

Pär-Göran Björkman (S), Motion om att återinföra uppvaktning av SMBirgitta Larsson (S) och
vinnare - Pär-Göran Björkman (S), Birgitta
Simon Waern (S)
Larsson (S) och Simon Waern (S)

Kommunfullmäktige har den 4 september 2019,
§ 155 lämnat motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

2019-08-13

2019.521 KS

Anna Hansson (MP),
Christian Wiberg (MP)
och Britt-Marie
Kuylenstierna (MP)

Motion om att utlysa klimatnödläge i Alingsås Kommunfullmäktige har den 4 september 2019,
kommun - Anna Hansson (MP), Christian
§ 154 lämnat motionen till kommunstyrelsen för
Wiberg (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna
beredning.
(MP)

2019-08-02

2019.441 KS

Pär-Göran Björkman (S),
Karin Johansson (S),
Moheeb Jouda (S) och
Simon Waern (S)

Motion om mätning av föreningsklimatet i
kommunen - Pär-Göran Björkman (S), Karin
Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och
Simon Waern (S)

2019-06-03

2019.432 KS

Amanda Andersson (MP) Motion om medlemskap i Sveriges
Ekokommuner - Amanda Andersson (MP)

2019.408 KS

Glenn Pettersson (SD)

Motion om tandvård för fattiga pensionärer Glenn Pettersson (SD)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den
14 augusti 2019, § 131 att remittera till kulturoch utbildningsnämnden. Kultur- och
utbildningsnämnden ska inkomma med svar
senast den 29 november 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den
5 juni 2019, § 115 att lämna ärendet till
kommunledningskontoret för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
ärendet den 2 oktober 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den
5 juni 2019, § 115 att remittera till
socialnämnden. Remissvar lämnades av
socialnämnden den 28 augusti 2019, § 78.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
motionssvaret den 2 oktober 2019.

2019-05-29

2019-05-23

Diarienummer Sändare/mottagare
2019.403 KS
Anita Hedén Unosson
(S), Birgitta Larsson
(S),Sebastian Aronsson
(S), Björn Wallin
Salthammer och Simon
Waern (S)

Ärenderubrik
Motion - Inför kommundelsstämmor- Anita
Hedén Unosson (S), Birgitta Larsson
(S),Sebastian Aronsson (S), Björn Wallin
Salthammer och Simon Waern (S)

2019.396 KS

Camilla Stensson (S),
Leif Hansson (S) och
Simon Waern (S)

Motion - Levandegör kommunens parker Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och
Simon Waern (S)

2019.387 KS

Leif Hansson (S), Anton
César (S) och Birgitta
Larsson (S)

Motion om olycksfallsförsäkring för barn och
gymnasieelever 2019 - Leif Hansson (S),
Anton César (S) och Birgitta Larsson (S)

2019.299 KS

Pär-Göran Björkman (S)
och Björn Wallin
Salthammer (S)

2019.212 KS

Kommunstyrelsen beslutade den 9 september
2019, § 150 att föreslå kommunfullmäktige att
motionen ska avslås. Kommunfullmäktige
behandlar motionssvaret den 25 september
2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den
5 juni 2019, § 112 att remittera till kultur- och
utbildningsnämnden. Kultur- och
utbildningsnämnden ska inkomma med svar
senast den 4 oktober 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den
5 juni 2019, § 111 att remittera till kultur- och
utbildningsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden. Kultur- och
utbildningsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden ska inkomma med svar
senast den 4 oktober 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den
8 maj 2019, § 87 att lämna ärendet till
kommunledningskontoret för beredning.

Motion om en ren och prydlig kommun - PärGöran Björkman (S), Björn Wallin
Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson
(S)
Leif Hansson (S),
Motion om att upprätta ett program för
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den
Micaela Johansson (S)
miljöanpassat byggande - Leif Hansson (S),
27 mars 2019, § 61 att lämna ärendet till
och Camilla Stensson (S) Micaela Johansson (S) och Camilla Stensson kommunledningskontoret för beredning.
(S)
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Reg.datum
2019-05-20

2019-05-17

2019-05-10

2019-03-22

2019-02-26

Diarienummer Sändare/mottagare
2019.192 KS
Birgitta Larsson (S),
Simon Wærn (S)
ochSebastian Aronsson
(S)
2018.461 KS

2016.813 KS

Ärenderubrik
Motion angående ökat samnyttjande av
kommunala lokaler: för ett stärkt föreningsliv!
- Birgitta Larsson (S), Simon Wærn (S) och
Sebastian Aronsson (S)

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

Thomas Pettersson

Motion angående införande av strukturerade
riskanalyser inom dricksvattenförsörjning Thomas Pettersson (C)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den
27 mars 2019, § 60 att lämna ärendet till
kommunledningskontoret för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
motionssvaret den 2 oktober 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den
7 november 2018, § 212 att lämna ärendet till
kommunledningskontoret för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar
motionssvaret den 2 oktober 2019.

Reg.datum
2019-02-25

2018-07-16

Underlaget i ärendet var klart i slutet av maj
2019, men motionssvaret gick inte upp för
beslut eftersom avdelningschef inväntat
eventuellt kompletterande uppgifter.
Motionssvar lämnades till kommunfullmäktige
2016-12-12
den 8 juni 2018, § 100. Kommunfullmäktige
beslutade att återremittera motionen. Motionen
remitterades på nytt till miljöskyddsnämnden
och tekniska nämnden. Remissvar lämnades av
miljöskyddsnämnden den 26 oktober 2018, § 63
och av tekniska nämnden den 20 november
2018, § 84. Kommunstyrelsens behandlade
motionsvaret den 8 april 2019 och beslutade att
återremittera motionen. Kommunstyrelsens
arbetsutskott behandlar motionssvaret den 2
oktober 2019.
Ärendet har behandlats av kommunfullmäktige,
men blivit återremitterat. Det blev återremitterat
igen av kommunstyrelsen under våren 2019.

Komplettering av riktlinjer
för markanvisning
10
2019.503 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-18
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2019.503 KS

Tjänsteskrivelse - Komplettering av riktlinjer för
markanvisning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 April 2018 § 89 Riktlinjer för Markanvisning i Alingsås
kommun. Den 13 maj 2019 § 96 gav kommunstyrelsen kommunledningskontoret i uppdrag
att komplettera riktlinjerna för markanvisning med möjligheten, att när det anses befogat,
använda olika former av medborgardialog i samband med markanvisningar.
Kommunledningskontorets yttrande
Riktlinjerna för markanvisning har kompletterats med möjligheten att använda
medborgardialog i samband med markanvisningar. Den kompletterande texten beskriver
också att det inte finns några garantier för att de synpunkter som inkommer i samband med
medborgardialog, kommer att genomföras, utan att allmänhetens förslag endast kommer att
ligga till grund för den fortsatta planprocessen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär större administrativa kostnader i de fall där medborgardialog tillämpas.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till riktlinjer för markanvisning antas

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-18
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Riktlinjer för markanvisning i
Alingsås kommun
Antagna av kommunfullmäktige den xx xxxxxx xxxx § xx
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Syfte

Genom markanvisningar ska kommunen stimulera nyproduktion av bostäder och
verksamhetslokaler.
Anvisning av mark ska säkerställa den samhällsutveckling som anges i beslutade kommunala
planer, mål- och policydokument.

Begreppsdefinitioner
Markanvisning: Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under angivna villkor
förhandla med kommunen om en överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt
markområde för byggnation. När kommunen beslutat om val av byggherre tecknas ett avtal för
markanvisningen.
Markanvisningsavtal: I avtalet regleras till exempel projektets innehåll, storlek, användning och
allmänna anläggningar. Markanvisningsavtal godkänns av kommunstyrelsen.
Genomförandeavtal: Genomförandeavtalet reglerar närmare bestämmelser om markpris, slutlig
upplåtelse av marken och övriga genomförandeåtaganden. Genomförandeavtalet ersätter
markanvisningsavtalet och ska godkännas av kommunstyrelsen.

Markanvisning som verktyg

Alingsås kommun äger stora delar av den obebyggda marken inom tätorten, vilket är en viktig
tillgång för kommunen. Vid markanvisning agerar kommunen i dessa fall som markägare snarare
än myndighet och har därför möjlighet att styra exploateringen utöver vad som anges av planoch bygglagen. Därför anses markanvisning vara ett viktigt verktyg för kommunen i sitt arbete
för en ökad bostadsproduktion under de kommande åren.

Initiering av markanvisning

En markanvisning kan initieras på olika sätt. Kommunens eget behov av verksamhetslokalisering
eller kommunens planer för ny bebyggelse eller utveckling av befintlig kan initiera en
markanvisning.
En byggherre kan också lämna förslag som är intressant för kommunen och detta kan leda till en
direktanvisning. Förslagets genomförbarhet prövas av kommunen och tilldelningsfrågan får vägas
utifrån kommunens mål och syften med markanvisningar. Målsättningen är att beslut om
huruvida kommunen avser att gå vidare med en formell markanvisning ska fattas inom tre
månader. Kvaliteten på förslaget är avgörande för handläggningstiden.
En byggherre som är intresserad av markanvisning kan göra en intresseanmälning till
direktanvisningens prekvalificeringsfas, se nedan.

Metoder för markanvisning

Kommunen tillämpar tre metoder för tilldelning av markanvisningar: direktanvisning,
anbudsförfarande och markanvisningstävling.
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Direktanvisning
Direktanvisning kan ges när marknadens aktörer eller de kommunala bolagen har ett markbehov
och då kommunstyrelsen inte bedömer att det föreligger något behov av anbud eller tävling. När
direktanvisning sker ska priset för marken sättas till aktuellt marknadsvärde. Marknadsvärdet tas
fram genom oberoende värdering.
En direktanvisning innebär traditionellt att kommunen väljer ut en exploatör utan föregående
anbuds- eller tävlingsförfarande, det vill säga den valda exploatören behöver inte konkurrera mot
andra.
Direktanvisning är en fördelaktig typ av markanvisning för att få in byggherrarna tidigt i
planeringsprocessen och dra nytta av deras kompetens. Samtidigt minimeras en tidskrävande
administrativ process med framtagande av underlag och omfattande bedömningsprocess från
kommunens sida och framtagande av tävlingsförslag från byggherrarnas sida. Direktanvisning kan
också motiveras om en byggherre själv funnit och föreslagit ett område för bebyggelse.
Vid direktanvisningar för större stadsutvecklingsprojekt förväntas exploatörerna ta ett mer
omfattande ansvar för planprocessen, utredningsarbeten och utbyggnation av samhällsservice.
Med anledning av detta är det viktigt att ta in exploatörer tidigt i planprocessen för att kunna ta
tillvara deras kompetens samt fördela investeringskostnader. Att ta in exploatörens kunskaper
och perspektiv tidigt i processen är tänkt att avlasta kommunen och bidra till en effektivare
samhällsbyggnadsprocess.
Direktanvisningar i tidiga skeden kan ges till exploatörer som har påvisat erfarenhet av hela
stadsutvecklingsprocessen, från ett tidigt skede till genomförande av byggnation, förutsatt att
bolagets finansiella och övriga resurser bedöms vara tillräckliga för att säkerställa projektets
genomförande.
Typer av direktanvisning
Direktanvisning i tidiga skeden kan utformas på olika sätt beroende på projektets förutsättningar.
Vilken form av direktanvisning som är lämplig beror bland annat på projektets storlek och
komplexitet, krav på exploatörens erfarenhet och kompetens samt kommunens mål med
projektet.
1. Traditionell direktanvisning
Traditionell direktanvisning innebär att direktanvisning ges för mindre ytor inom
markanvisningsområdet till en eller ett flertal exploatörer. Här finns det ingen utvald
exploatör som tar ansvaret för samordningen, utan det är kommunen som är den
samordnande parten. Samtliga exploatörer kan vara med som bollplank redan i ett tidigt
skede och var och en ansvarar för att beakta genomförbarhet för respektive
exploateringsprojekt. Metoden är lämplig om kommunen har tillräckliga resurser för att
driva processen samt en tydlig vision om hur stadsdelen ska utvecklas. Traditionell
direktanvisning kan vara lämplig för mindre markanvisningar eller när efterfrågan är låg.
2. Direktanvisning med ankarbyggherre
Direktanvisning med en ankarbyggherre innebär att kommunen väljer ut en exploatör (en
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s.k. ankarbyggherre) för att vara med från ett tidigt skede, medan de övriga exploatörerna
kopplas in i ett senare skede. Ankarbyggherren har ansvaret att hjälpa kommunen med att
ta fram utredningar i planeringsskedet. Kommunen driver planprocessen tillsammans
med ankarbyggherren fram till samrådsskedet och där kan det vara aktuellt att ta in fler
exploatörer. Under genomförandefasen har ankarbyggherren samordningsrollen mellan
de olika exploatörerna, vilket är särskilt viktigt vad gäller kostnads- och ansvarsfördelning
för olika gemensamma anläggningar. Ankarbyggherren får ofta välja vilka olika delar inom
markanvisningsområdet bolaget vill exploatera före de andra exploatörerna.
Tävlingsförfarande
Tävlingsförfarandet används då kommunen inledningsvis inte har bestämt alla villkor utan vill ha
input för detta. Det kan till exempel vara att utveckla ett projekt där arkitektur eller innehåll är
viktiga parametrar. Tävlingsförfarandet kan vara i två steg, med en första prekvalificeringsomgång
och en slutomgång med vissa utvalda aktörer. Villkoren i varje tävling läggs fast av
kommunstyrelsen, som också utser slutlig vinnare.
Anbud
Markanvisning kan även ske genom ett anbudsförfarande. Kommunstyrelsen fastställer då vilken
typ och omfattning av bebyggelse som är aktuell för området, samt andra särskilda villkor
(gestaltning, infrastruktur, upplåtelseformer, energieffektivitet, mm). Det blir sedan priset som
avgör val av köpare.

Kvalificering till direktanvisning

I och med att direktanvisningar sker utan någon form av anbuds- eller tävlingsförfarande är det
viktigt att konkurrensen inte förbises. För att säkerställa att alla som önskar få en markanvisning
ska kunna konkurrera kan ett intresseanmälningsförfarande användas.
Prekvalificeringsfas
Urvalsprocessen vid direktanvisningar kan påbörjas med en prekvalificeringsfas där ett fåtal
aktörer kvalificerar sig till den slutliga urvalsfasen. Prekvalificeringsfasen innebär att exploatörer
får lämna intresseanmälningar och utifrån dessa görs ett första urval med syftet att välja ut de
mest lämpade. Prekvalificeringsfasen bör bland annat ta hänsyn till bolagens ekonomiska
förutsättningar, ägarförhållanden och erfarenhet av liknande projekt. Prekvalificeringen syftar till
att välja ut bolag som bäst uppfyller grundkriterier för en direktanvisning. Grundkriterierna bör
vara bland annat följande:
o Bolagets långsiktiga finansiella styrka bedöms vara tillräcklig för det åtagande som
projektet kräver.
o Bolagets ägarförhållanden är stabila och sunda.
o Exploatören har erfarenhet av samhällsutvecklingsprojekt av motsvarande storlek och
komplexitet.
o Exploatören har erfarenhet av exploateringsprojekt som kräver en hög grad av
samordning och samverkan med andra aktörer.
Urvalsfas
Exploatörerna som valts ut under prekvalificeringsfasen går vidare till urvalsfasen, som baseras på
en bedömning av exploatörens ambitioner i markanvisningsområdet, referensprojekt samt en
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föreslagen projektorganisation. Samtliga exploatörer väljer tre referensprojekt som belyser deras
förmåga att skapa fungerande stadsdelar och bidra till samhällsutveckling. Exploatörerna lämnar
en skriftlig motivering om de valda referensprojekten som förklarar hur de kopplas till
exploatörens ambitioner i markanvisningsområdet. Dessutom förklarar exploatören sin vision för
markanvisningsområdet. Exploatören ska lämna en grov projektplan som beskriver
projektorganisationen där det tydligt framgår föreslagen projektledare samt föreslagna
samarbetspartners och deras roll. Kontaktuppgifter till minst en referensperson per projekt ska
anges. Minst två av referensprojekten ska vara huvudsakligen färdigställda. Bedömningen av
exploatörens förslag baseras på projektvision, referensobjekt och projektplan. Bedömningen kan
bland annat baseras på följande:
o Exploatörens tankar och idéer för markanvisningsområdet samlat i en projektvision.
o Exploatörens tidsplan för genomförande inklusive etappsindelning och utbyggnadstakt.
o Exploatörens kvantitativa mål för området med avseende på exempelvis antal tillskapade
bostäder i olika upplåtelseformer, lokaler för samhällsservice samt eventuella
kommersiella ytor.
o Referenser från tidigare samarbetsparter som visar förmåga att samordna och samverka
med andra aktörer.
o Förmågan att tillgodose olika samhällsbehov, såsom verksamhetslokaler, gemensamma
anläggningar, offentliga miljöer etc.
o Referensprojektens gestaltning vad gäller byggnader och utemiljöer.
o Exploatörens hänsyn till social och miljömässig hållbarhet.
Beslutet om vilka exploatörer som ska få en direktanvisning tas av kommunstyrelsen. Vilka
bedömningskriterier som är avgörande beror på de olika områdenas förutsättningar samt vilken
direktanvisningsmetod som tillämpas.

Medborgardialog

I enstaka fall där området som ska anvisas har stora intressen för allmänheten finns möjligheten
att använda sig av medborgardialog i olika former som till exempel omröstning. Exploatörer ges
då möjlighet att inkomma med förslag där de bästa förslagen går vidare till en omröstning där
allmänheten får möjlighet att påverka vilken exploatör som ska få markanvisningen. En
markanvisning sker tidigt i processen därför kan faktorer som gestaltning och byggnadsstorlek
komma att ändras under detaljplanearbetet.
Medborgardialog kan också användas för att föra diskussioner men allmänheten inför kommande
markanvisningar gällande inriktning i till exempel områden med historiska värden, områden
värdefulla för fritids- och rekreationsändamål eller områden som kan påverka stadens karaktär.
När medborgardialog tillämpas måste urvalet av områden väljas restriktivt för att undvika onödigt
långa processer.
Synpunkter och förslag som inkommer till kommunen genom medborgardialog garanterar inte
att de kommer att beaktas vid kommande detaljplaneläggning utan synpunkterna används endast
som underlag i kommande process.

Tecknande av markanvisningsavtal

När urvalsprocessen är klar och kommunen har valt avtalsparter ska ett markanvisningsavtal
träffas. I större stadsutvecklingsprojekt kan det vara en utmaning att skriva avtal innan
4
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projektidén har konkretiserats. Innan detaljplanearbete har påbörjats är många förutsättningar
okända, vilket medför att markanvisningsavtalet inte kan bli så omfattande och detaljerat. I ett
markanvisningsavtal kan dock kommunen exempelvis reglera vilken andel av kommande byggrätt
enligt detaljplan som exploatören kommer att erhålla. Markpriset kan regleras utifrån olika
alternativ, till exempel baserat på oberoende markvärdering vid tillträde eller som dagens
markpris med indexering.
Markanvisningsavtalet beslutas av kommunstyrelsen efter det att exploatören undertecknat
avtalet, men före kommunen undertecknat. Efter avtalet har vunnit laga kraft påbörjas arbetet
med att genomföra avtalsinnehållet. Markanvisningsavtalet ersätts senare av ett
genomförandeavtal som ska undertecknas innan detaljplanen vunnit laga kraft.
Genomförandeavtalet är mer omfattande och detaljerade än markanvisningsavtalet då tidigare
okända förutsättningar har utretts.

Villkor för markanvisning

Alingsås kommun är mån om att ge markanvisningar till seriösa exploatörer som kan genomförprojekt
av god kvalitet och som även har en rimlig tidsplan. Därför finns vissa grundläggande krav som måste
uppfyllas för att exploatören ska vara aktuella för en markanvisning och vissa villkor som alltid är
tillämpliga:
Omfattningen av markanvisningen
o Markanvisningsavtal och genomförandeavtal tidsbegränsas normalt till högst två år från
det att beslut ges. Förlängning kan medges av kommunen förutsatt att byggherren aktivt
drivit projektet och förseningen inte beror på byggherren. Avtalet ska ersättas med ett
marköverlåtelseavtal under den tidsperiod som markanvisningen löper. Om inte ett
bindande marköverlåtelseavtal upprättats under avtalstiden upphör markanvisningen att
gälla och kommunen kan anvisa marken till annan byggherre.
Återtagande av markanvisning
o Kommunen har rätt att återta en markanvisning under den tidsbegränsade perioden om
byggherren uppenbart inte avser eller förmår att genomföra projektet i den takt eller på
det sätt som avsågs vid markanvisningen, samt om parterna inte kommer överens om
villkoren.
o Återtagen markanvisning ger inte byggherren rätt till ersättning eller ny markanvisning.
o Projekt som avbryts till följd av förändrade detaljplaneförutsättningar eller beslut under
planprocessen ger inte rätt till ny markanvisning.
Kostnader kopplade till markanvisning
o Byggherren står för all ekonomisk risk i samband med detaljplanearbete.
o Markanvisningsavgift tas ut för att täcka ingångsvärdena och övriga löpande kostnader
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som uppkommer under anvisningstiden. Utgångspunkten är att kommunen ska kunna
ersättas för alla sina kostnader för att marken ligger obebyggd men också för att marken
är låst under en kortare eller längre tid. Avgiften regleras i markanvisningsavtalet.
o Erlagd markanvisningsavgift återbetalas inte om markanvisningsavtalet förfaller och
räknas inte heller av mot köpeskilling.
o Markanvisningsavgiften medför inte en rätt att ta marken i anspråk på ett sätt som
nämnvärt påverkar marken, utan enbart till mindre geotekniska och miljötekniska
undersökningar.
o Mark för bostäder säljs av kommunen till marknadsmässigt pris. Vid särskilda
omständigheter har även kommunen möjlighet att upplåta marken med tomträtt.
Riktlinjer för markanvisningen gäller inte för försäljning av småhustomter för enskilt
byggande.

o Kommunens insyn i markanvisade projekt
o Projektering av byggnation i samband med detaljplanearbetet ska göras i samråd med
kommunen.
o Markanvisning får inte överlåtas utan kommunens skriftliga godkännande. Detta gäller
även överlåtelse till närstående företag.
o Övriga beslut av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd som fattats eller kommer att
fattas och som gäller vid tidpunkten för markanvisningen ska följas.
o Om kommunen kräver ska byggherren inkludera specialbostäder, lokaler för
barn/äldreomsorg eller studentbostäder.

Principer för markprissättning
o Lagen om offentlig upphandling är inte tillämplig i samband med kommuners
marköverlåtelser.
o Kommuner har att beakta kommunallagens regler vari bland annat ingår ett förbud att ge
understöd till enskild utan stöd av lag, likställighetsprincipen samt förbud att ge
individuellt inriktat näringslivsstöd om det inte föreligger synnerliga skäl för det.
Försäljning under marknadspris är därför som huvudregel inte tillåtet.
o Kommuner omfattas av EU:s statsstödsregler vilket innebär att otillåtet statsstöd kan
anses föreligga om försäljningspriset för marköverlåtelser ligger under marknadsvärdet.
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Genom ett villkorslöst anbudsförfarande där det bästa eller enda anbudet antas eller
genom att försäljningen föregås av en oberoende expertvärdering utesluts automatiskt
inslag av statsstöd.

Krav på byggherre
o Markanvisningsavtal ska endast tecknas med byggherre vars verksamhet omfattas av
kollektivavtal. Varje markanvisningsavtal, oaktat urvalsförfarande, ska inkludera en garanti
att byggherren är ansluten till ett kollektivavtal.
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Ansvarsutredning - Alingsås
verksamhetsparker
11
2014.283 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-20
Bengt Göran Kullner

Kommunstyrelsen

2014.283 KS

Uppföljning, ansvarsutredning verksamhetsparker
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen behandlade ärende kring vilka nämnder som skulle vara ansvariga för
Alingsås kommuns verksamhetsparker (Nolhaga Park, Gräfsnäs Slottspark och
Alingsåsparken), den 10 november 2014, § 129 och lämnade förslag till kommunfullmäktige
med sex punkter för genomförande av en förändrad ansvarsfördelning för
verksamhetsparkerna. I beredningen av ärendet framkom att dåvarande kultur- och
fritidsnämnden var den mest lämpade aktören att ha ett övergripande ansvar för besökarnas
helhetsupplevelse i de tre parkerna.
De sex föreslagna punkterna var följande:
1. Ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark ska ändras i enlighet med utredningens
förslag. Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade
verksamheten i Gräfsnäs Slottspark.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente,
fördelning av ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB och de beslut som i
övrigt behöver tas för att den nya ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark skall
kunna verkställas.
3. Ansvarsfördelningen för Alingsåsparken ska ändras i enlighet med utredningens
förslag. Tidigare beslut om att överföra ägandet av mark och byggnader till Fabs AB
kvarstår. Kultur- och fritidsförvaltningen ska vara ansvarig för den överordnade
verksamheten i Alingsåsparken.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändrad målbild och finansiering
av Alingsåsparken och de beslut som i övrigt behöver tas för att den nya
ansvarsfördelningen i Alingsåsparken skall kunna verkställas.
5. Ansvarsfördelningen för Nolhaga Park ska ändras i enlighet med utredningens
förslag. Kultur- och fritidsnämnden skall vara ansvarig för den överordnade
verksamheten i Nolhaga Park.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente,
fördelning av ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB, överföring av
beställaransvaret för parkskötseln till kultur- och fritidsnämnden och de beslut som i
övrigt behöver tas för att den nya ansvarsfördelningen för Nolhaga Park skall kunna
verkställas.
De sex föreslagna beslutspunkterna behandlades av kommunfullmäktige den 26 november
2014, § 149 där punkt ett till fyra bifölls. Punkt fem och sex bifölls inte, utan ärendet
återremitteras för konsekvensbeskrivning och ytterligare utredning i delen gällande
ansvarsfördelning av Nolhaga park.
Förvaltningens yttrande
I beslutsunderlaget till kommunfullmäktiges beslut den 26 november 2014, § 149 framgår att
remissinstanserna var eniga när det gällde ansvarsfördelning mellan nämnderna för
Alingsåsparken och Gräfsnäs Slottspark, vilket även bifölls av kommunfullmäktige.
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Beträffande Nolhaga Park fanns det olika uppfattningar om vad som var den huvudsakliga
verksamheten i parken, där samhällsbyggnadsnämnden och dåvarande tekniska nämnden
ansåg att tekniska nämnden skulle ha verksamhetsansvar för parken, och dåvarande kulturoch fritidsnämnden ansåg att kultur- och fritidsnämnden skulle ha verksamhetsansvar för
parken.
Beställaransvar för skötsel av Gräfsnäs Slottspark, beslutspunkt ett, återgick från kultur- och
utbildningsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden genom beslut i kommunfullmäktige den
28 november 2018, § 206. Överförande av mark och byggnader till Fabs AB/AB
Alingsåshem, beslutspunkt två och tre, har ännu inte verkställts. Generell överlåtelse av
kommunal mark, parkmark och bebyggda fastigheter behandlades av kommunstyrelsen den
12 december 2016, § 246, med beslutet att ytterligare utredningar ska genomföras innan
några överlåtelser kan ske. Beslut om ändrad ansvarsfördelning för Alingsåsparken,
beslutspunkt tre, där kultur- och utbildningsnämnden (tidigare kultur-och fritidsnämnden) ska
vara ansvarig för den överordnade verksamheten har ännu inte verkställts.
En konsekvensbeskrivning och ytterligare utredning i den del som gällde ansvarsfördelning
för Nolhaga Park har inte genomförts. Beställaransvar för skötsel av Nolhaga Park ligger
oförändrat kvar hos nuvarande samhällsbyggnadsnämnden (tidigare tekniska nämnden). Att
ta fram en konsekvensanalys och utredning om ansvarsfördelningen vad gäller Nolhaga park
är i dagsläget inte aktuellt. De föreningar som förut var aktiva i parken finns inte kvar och
kultur- och utbildningsnämnden har därmed inte samma intresse i parken.
Kommunledningskontoret föreslår därför kommunfullmäktige att uppdraget inte ska
genomföras. Vid eventuell förändring kan ärendet återupptas.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Uppdraget att ta fram en konsekvensanalys och utredning om ansvarsfördelning gällande
Nolhaga park genomförs ej.
Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för kännedom

Cecilia Knutsson
Stabschef

Bengt Göran Kullner
Fastighetsansvarig

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-23
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Protokollsutdrag
KF § 149 Dnr 2014.283 KS 350

Ansvarsutredning - Alingsås verksamhetsparker
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har i olika ärenden tagit beslut som påverkar
hanteringen av kommunens verksamhetsparker - Nolhaga Park, Gräfsnäs Slottspark och
Alingsåsparken. Flera verksamheter inom den kommunala organisationen har i olika
omfattning intresse och uppdrag i parkerna. Det finns därför ett behov av reda ut om
ansvarsfördelningen är optimal för att skapa en helhetsupplevelse för besökarna.
Kommunledningskontoret har kartlagt de kommunala nämnderna och bolagens olika
verksamheter i parkerna. Slutsatsen är att flera olika kommunala verksamheter finns i de tre
parkerna. Ingen av verksamheterna är överordnad den andra. I praktiken innebär det att de
verksamheter som har mest drifts- och investeringsmedel står för utvecklingen. Ingen nämnd
har det utpekade ansvaret för besökarnas helhetsupplevelse. Flera kommunala
verksamheter utan tydlig samordning har också visat sig försvåra samverkan med
föreningsliv och andra aktörer.
Utifrån uppgiftsfördelningen i nämndernas reglementen är kultur- och fritidsnämnden den
nämnd som bör ha det utpekade ansvaret för helhetsupplevelsen för besökarna i
kommunens verksamhetsparker. I utredningen redovisas hur detta uppdrag skulle kunna
stärkas genom en förändrad ansvarsfördelning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 4 juni 2014, § 85 utredningen till berörda
nämnder och bolag, svar har inkommit från samtliga remissinstanser.
Beredning
Arbetsutskottet har den 29 oktober 2014, § 116 beslutat att låta ärendet utgå.
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 oktober 2014 lämnat följande yttrande:
Sammanfattningsvis är remissinstanserna eniga när det gäller ansvarsfördelningen för
Alingsåsparken och Gräfsnäs Slottspark där de tillstyrker utredningens förslag. När det gäller
Nolhaga Park finns det olika uppfattningar om vad som är den huvudsakliga verksamheten i
parken. Nedan redovisas synpunkter från remissinstanserna utifrån respektive park och hur
dessa hanteras i utredningen.
Gräfsnäs Slottspark
Både samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden
framhåller vikten av att verksamhetsansvaret skall omfatta både Gräfsnäs 1:19 och 1:22, det
vill säga även den del av parken som ligger utanför kulturreservatet. Nämnderna är också
eniga om att även verksamhetsansvaret för lekplatsen i parken förs över till kultur- och
fritidsnämnden. Med Fabs AB som tänkt fastighetsägare finns erfarenhet av
lekplatsunderhåll. Utredningen justeras med dessa förändringar.
Miljöskyddsnämnden framför att det bör klargöras vem som ansvarar för att en ny
skötselplan för Gräfsnäs kulturreservat tas fram, när det är dags för detta. Detta ansvar ingår
i verksamhetsansvaret.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Alingsåsparken
Ingen av remissinstanserna framför några synpunkter på de föreslagna ansvarsgränserna.
Nolhaga Park
Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker utredningens förslag att kultur- och fritidsnämnden skall
vara verksamhetsansvarig för Nolhaga park. Nämnden ser möjligheter att utveckla
samarbetet med föreningarna i parken. Nämnden föreslår att även allmän platsmark i parken
skall överföras till Fabs. Samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden föreslår istället
att tekniska nämnden skall ha verksamhetsansvaret för Nolhaga Park. Nämnderna menar att
Nolhaga i första hand är en stadspark med park- och naturområden och där det inte finns
samma föreningsintresse för att utveckla helheten som det finns i Gräfsnäs Slottspark och
Alingsåsparken. De byggnader som hör till djurparken föreslår man skall föras över till kulturoch fritidsnämnden.
Remissvaren visar att det finns olika uppfattningar om vilken verksamhet som är överordnad
i Nolhaga Park. Ett politiskt ställningstagande behövs om i vilken riktning parken skall
utvecklas. Vad är innebörden av begreppet ”kulturstadspark” som anges i detaljplanen?
Är det en stadspark där odling och natur står i fokus för besökaren? Är det en stadspark där
odling och natur är två av ingredienserna i helhetsupplevelsen för besökaren? Utredningens
förslag till ansvarsfördelning bygger på antagandet att det är den senare utvecklingen som
eftersträvas.
Tekniska nämnden har i oktober 2014 slutfört upphandling av skötsel av park och natur för
Alingsås stad, vilket innefattar även skötseln av Nolhaga park. Entreprenaden med
verksamhetsövergång påbörjas den 1 april 2015. Kvar hos tekniska nämnden blir en
beställarfunktion. Sedan tidigare har parkskötseln i den norra och södra kommundelen
upphandlats. Utredningens förslag innebär att beställaransvaret och beställarfunktionen för
parkskötseln i kommunen i sin helhet förs över till kultur- och fritidsnämnden.
Allmänt
Remissinstanserna framhåller vikten av att det finns ekonomiska resurser för utveckling av
parkerna hos den nämnd som är verksamhetsansvarig. Frågan om ambitionsnivåer för
utveckling av de olika parkerna ligger utanför denna utredning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 november 2014, § 129 och då lämnat
följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark ska ändras i enlighet med utredningens
förslag. Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten
Gräfsnäs Slottspark.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente, fördelning
av ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB och de beslut som i övrigt behöver
tas för att den nya ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark skall kunna verkställas.
3. Ansvarsfördelningen för Alingsåsparken ska ändras i enlighet med utredningens förslag.
Tidigare beslut om att överföra ägandet av mark och byggnader till Fabs AB kvarstår.
Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten
Alingsåsparken.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändrad målbild och finansiering av
Alingsåsparken och de beslut som i övrigt behöver tas för att den nya
ansvarsfördelningen för Alingsåsparken skall kunna verkställas.
5. Ansvarsfördelningen för Nolhaga park ska ändras i enlighet med utredningens förslag.
Kultur- och fritidsnämnden skal vara ansvarig för den överordnade verksamheten
Nolhaga park.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente, fördelning
av ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB, överföring av beställaransvaret för
parkskötseln till kultur- och fritidsnämnden och de beslut som i övrigt behöver tas för att
den nya ansvarsfördelningen för Nolhaga park skall kunna verkställas.
Anförande
Anföranden hålls av Thorsten Larsson (M), Peter Martini (SD), Joakim Järrebring (S), PärGöran Björkman (S), Jan Gustafsson (V), Daniel Filipsson (M), Holger Andersson (FP), Leif
Hansson (S).

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Yrkande
Thorsten Larsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i punkterna 1-4 samt yrkar på
återremiss i förslag till beslut av punkterna 5-6 för kompletterande konsekvensanalys och
utredning.
Joakim Järrebring (S), Pär-Göran Björkman (S), Jan Gustafsson (V), Daniel Filipsson (M),
Holger Andersson (FP), Peter Martini (SD), Kent Perciwall (KD) yrkar bifall till Thorsten
Larssons yrkande om återremiss.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i punkterna 1-4 och finner det
bifallet.
Ordföranden ställer proposition på Thorsten Larssons m fl yrkande om återremiss av
punkterna 5-6 för kompletterande konsekvensanalys och utredning och finner att
kommunfullmäktige beslutar om återremiss av ärendet i dessa punkter.
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark ska ändras i enlighet med utredningens
förslag. Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten
Gräfsnäs Slottspark.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändring av reglemente, fördelning
av ekonomisk ram, överföring av ägande till Fabs AB och de beslut som i övrigt behöver
tas för att den nya ansvarsfördelningen för Gräfsnäs Slottspark skall kunna verkställas.
3. Ansvarsfördelningen för Alingsåsparken ska ändras i enlighet med utredningens förslag.
Tidigare beslut om att överföra ägandet av mark och byggnader till Fabs AB kvarstår.
Kultur- och fritidsnämnden ska vara ansvarig för den överordnade verksamheten
Alingsåsparken.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag till ändrad målbild och finansiering av
Alingsåsparken och de beslut som i övrigt behöver tas för att den nya
ansvarsfördelningen för Alingsåsparken skall kunna verkställas.
5. Ärendet återremitteras för konsekvensbeskrivning och ytterligare utredning i delen
gällande ansvarsfördelning av Nolhaga park.
Exp:

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Page 100 of 252

Utdragsbestyrkande

Samlad rapport över
Alingsås kommuns
ekonomiska situation 2013 2018, samt förslag till
handlingsprogram
12
2018.438 KS

Page 101 of 252

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-23
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2018.438 KS

Samlad rapport över Alingsås kommuns ekonomiska
situation 2013-2018
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj, § 102, att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta
fram en samlad rapport som genom jämförelser med liknande kommuner beskriver Alingsås
ekonomiska situation de senaste fem åren utifrån relevanta nyckeltal, så som bland annat
skattesats, standardkostnader, soliditet m.m.
Kommunstyrelsen fick vidare i uppdrag att utifrån rapportens slutsatser ta fram ett
handlingsprogram med en långsiktig kostnadsprognos och förslag på åtgärder för att trygga
välfärdens långsiktiga finansiering.
Förvaltningens yttrande
Kommunsektorn står inför stora finansiella utmaningar med skatteunderlag som antas
minska och stora investeringsbehov i infrastruktur. Till detta utvecklas demografin i en
riktning där färre ska försörja fler med ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142, om den politiska handlingsplanen
Effekt som innehåller tio punkter med syfte att stärka ledning och styrning samt komma
tillrätta med kommunens strukturella underskott. Kommunledningskontoret bedömer att det
är av vikt att Effekt verkställs och därmed tas ingen ny handlingsplan fram. I samband med
översyn av styrmodellen ser kommunledningskontoret över en förändrad ekonomistyrning.
Detta tillsammans med handlingsplan Effekt bedöms vara kommunens främsta strategi för
att nå en ekonomi i balans. Denna rapport är en del i det fortsatta arbetet.
Kommunledningskontoret har sammanställt en rapport som genom en finansiell analys
undersöker Alingsås finansiella ställning med olika jämförelsegrupper mellan 2013-2018. Till
detta studeras kostnadsutvecklingen fram till 2022 för kommunens skattefinansierade
verksamheter baserat på kommunens resursfördelningsmodell med kommunstyrelsens
rambeslut den 17 juni 2019, § 119. Därtill analyseras nettokostnadsavvikelser för de
verksamheter som antas påverkas av en demografi i förändring, som även är störst
resursmässigt. Verksamhetsområden som omfattas av den senare analysen är förskolan,
grundskolan F-9, gymnasieskolan, LSS, IFO och äldreomsorgen.
Ekonomisk bedömning
Rapporten innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Den samlade rapporten över Alingsås kommuns ekonomiska situation 2013-2018 godkänns.
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Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Simon Lindau
Tf. ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-23
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Inledning
Syfte
Rapporten har som syfte att belysa Alingsås kommuns finansiella utveckling och ställning samt
utgöra underlag för ekonomisk planering. Den demografiska utvecklingens påverkan på den
finansiella ställningen utreds med en finansiell analys som omfattar perioden 2013 till 2018 med
syfte att belysa den finansiella utvecklingen och identifiera nuvarande och kommande utmaningar.
Rapporten behandlar och mäter hushållningen av resurser genom analys av kostnader och
finansiell utveckling på en övergripande nivå. Övergripande kvalitetsmått presenteras vilka främst
har hämtats ur Kolada. Syftet är inte att belysa verksamheternas kvalitet som helhet utifrån
nyckeltalen då detta inte är möjligt inom ramen för denna rapport. Rapporten syftar inte till att
omfatta kommunkoncernen. De resursmässigt största verksamheterna samt de verksamheter som
antas påverkas av en förändrad demografi behandlas.
I Alingsås kommun beslutade kommunfullmäktige den 14 juni 2017 om handlingsplanen Effekt
som genom tio punkter syftar till att säkerställa ekonomin på både kort och lång sikt. Arbetet för
att vända strukturellt underskott är påbörjat och fortsätter nu genom starkare ekonomistyrning. I
det fortsatta arbetet skrivs denna rapport.
Metod
Rapporten tar sin utgångspunkt i prognoser och rapporter från Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) och Alingsås kommuns befolkningsprognos. Rapportens framtidsdel utgår från
befolkningsprognosen och kommunens resursfördelning analyseras utifrån kommunens
resursmodell. Rapportens nyckeltal har hämtats från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen)
samt SCB (Statistiska centralbyrån).
Alingsås kommun jämförs främst med kommungrupperna Göteborgsregionen och jämförbara
kommuner. Göteborgsregionen består av tretton kommuner. Kommungruppen jämförbara
kommuner består av sju kommuner som strukturellt liknar Alingsås kommun. De kommuner som
ingår i gruppen jämförbara kommuner baseras till stor del på referenskostnaden (70 procent) och
invånarantal (30 procent). Jämförbara kommuner varierar beroende på verksamhetsområde och
kommer därför specificeras för respektive avsnitt.
Rapportens disposition
I rapportens andra avsnitt behandlas den demografiska utvecklingen. En befolkningsstruktur i
förändring styr efterfrågan på välfärdstjänster, verksamheter och påverkar även
investeringsbehoven.
I det tredje avsnittet genomförs en jämförande finansiell analys som syftar till att identifiera
finansiella utmaningar och klargöra riktningen för det fortsatta arbetet för stärkt ekonomistyrning.
I det fjärde avsnittet fortsätter den finansiella analysen, men med ett fokus på
kostnadsutvecklingen fram till 2022. I det sista avsnittet, avsnitt fem, analyseras de verksamheter
som antas påverkas av en förändrad efterfrågan på välfärdstjänster med fokus på
verksamheternas kostnader och kvalitet på en övergripande nivå.
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Demografi
Demografin talar om för oss hur befolkningen utvecklas i antal, fördelning och sammansättning.
Genom att studera utvecklingen kan vi få förklarat för oss vilka förutsättningar vi har framför oss.
Andelen i arbetsför ålder påverkar hur kommunen finansieras och antalet unga och äldre påverkar
kostnaderna i kommunsektorn. Utöver dessa faktorer finns andra omvärldsfaktorer som påverkar,
däribland rådande konjunktur, arbetslöshet och utjämningssystem.
Fler äldre och yngre i kommunen medför ett ökat behov av välfärdstjänster inom utbildning och
äldrevård. Eftersom den arbetsföra befolkningen inte ökar i samma takt som antalet äldre och
yngre bedömer SKL att man kan vänta sig kostnader som ökar snabbare relativt sektorns intäkter.
Vidare för SKL resonemang om att vi måste möta dessa förändringar med de resurser som finns
genom effektiva verksamheter och arbetssätt.1 Som påvisas i diagrammet nedan prognosticeras
gruppen icke yrkesverksam ålder stå för 62 procent av befolkningsutvecklingen i Alingsås kommun
mellan 2013 och 2028, medan gruppen yrkesverksam ålder står för 38 procent av
befolkningsutvecklingen. Data för utvecklingen i Alingsås kommun har hämtats ur kommunens
befolkningsprognos. SCB:s tillgängliga data för framskrivning av folkmängden i riket visar en
motsvarande bild av befolkningsutvecklingen mellan 2013 och 2028. Sett till riket beräknas
gruppen i arbetsför ålder till 61 procent av utvecklingen och gruppen icke arbetsför ålder står för
39 procent av utvecklingen.
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Genom att analysera befolkningsutvecklingen över tid skapas förutsättningar för att planera
kommunala verksamheter. Stora delar av den service som kommuner erbjuder påverkas direkt av
befolkningens storlek och sammansättning. Under 2017 stod verksamhetsområden som rapporten
behandlar för cirka 83 procent av kommunens nettokostnader.
Med en större andel barn och äldre ökar den så kallade försörjningsbördan som beskrivs i
diagrammet nedan. Måttet beskriver relationen mellan antalet personer som behöver bli försörjda
och det antal personer som kan bidra till deras försörjning. För Alingsås kommun är
försörjningsbördan 2019 0,86 extra personer och fortsätter öka under planperioden för att sedan
plana ut något. På riksnivå är försörjningsbördan 0,77 extra personer. Försörjningsbördan för
Alingsås innebär att en person i arbetsför ålder behöver försörja 0,86 personer förutom sig själv
2019 och önskvärt är ett lågt värde. Skillnaden mellan Alingsås och riket kan tyckas vara liten, men
blir snarare en mycket viktig aspekt att beakta sett till kostnader och verksamheter i kommunen.
1

Ekonomirapport, december 2018, SKL
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Man talar ofta om utmaningar kring demografin som något framtida fenomen vilket är
problematiskt eftersom det är något pågående och behöver hanteras tidigt. Investeringar och
anpassningar av verksamheter kräver långsiktig framförhållning.
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

0,30

Tabellen visar hur utvecklingen prognosticeras fram till 2028. Försörjningsbördan delas även upp i
två grupper som visar deras andel av den totala försörjningsbördan för Alingsås. Grupperna visar
den del som kommer från barn och unga samt äldre.
Kommunalekonomisk utjämning
Kommunalekonomisk utjämning syftar till att skapa lika förutsättningar för landets kommuner att
erbjuda en likvärdig service. Vid en ogynnsam kostnadsstruktur erhåller kommuner ett bidrag av
staten och vid motsatta förhållanden betalar kommuner ett bidrag genom kostnadsutjämningen.
För Alingsås del betalas 37,3 miljoner kronor i form av avgift 2019. Utjämningsystemet utjämnar
ytterligare via inkomstutjämningen där skattekraften i respektive kommun avgör om kommunen
erhåller eller betalar en avgift. År 2019 uppgår detta bidrag till 309 miljoner kronor för Alingsås.
Inkomstutjämningen behandlas i avsnittet om skattesatser. Sammantaget kan vi konstatera att
Alingsås är nettomottagare i utjämningssystemet och detta bör ses i en helhet med försämrat
demografiskt läge vilket ställer nya krav på verksamheter och prioriteringar i kommunen.
Eftersom vi står inför demografiska förändringar väntar vi oss en ökad efterfrågan på
välfärdstjänster som skola och äldreomsorg. Vi känner till att det kommunala utjämningssystemet
skapar mer likvärdiga förutsättningar för de kommunala verksamheterna, men
kostnadsutjämningen sker endast för de kostnader kommunen förväntas ha sett till befolkningens
sammansättning, gleshet och produktionsförutsättningar.2 Systemet kompenserar alltså inte för
vald ambitionsnivå – till exempel fler lärare per elev. Det kompenserar inte heller för effektivitet i
verksamheter eller avgiftsnivå. I flerårsstrategin för 2019-2021 anges mål för god ekonomisk
hushållning. Ett av målen anger att avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och
referenskostnader ska minska.
För att kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt för större välfärdsområden som skola,
äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt stöd inom LSS är det av stor vikt att det hushålls väl
2

SOU 2018:74
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med resurser och planeras långsiktigt. Denna rapport visar hur effektivitets- och ambitionsnivåer
påverkar ekonomin och kvalitet i verksamheter, men även hur demografin utmanar
välfärdstjänster och ekonomin inom kommunens större verksamhetsområden.
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Finansiell analys
Modell för finansiell analys
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och finansiell ställning för Alingsås kommun
används en analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i Västsverige (KFI). Modellen utgår
från fyra viktiga finansiella aspekter vilka är det finansiella resultatet, kapacitetsutveckling,
riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Mätperioden omfattar
perioden 2013-2018. Målsättningen är att utifrån dessa fyra perspektiv identifiera finansiella
möjligheter och utmaningar för Alingsås och därigenom klargöra om kommunen har en god
ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. Denna analys genomförs vid samtliga
bokslut. Därtill omfattar kartläggningen i denna rapport en längre tidsperiod och inkluderar en
framåtriktad kostnadsanalys för Alingsås kommun för åren 2019-2022.
Enligt kommunallagen beslutar kommunfullmäktige om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Vidare ska budgeten innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning. Alingsås kommun har beslutat om målen som finns i flerårsstrategi 2019-2021. Målen
behandlas i den finansiella analysen med fler nyckeltal. I analysen riktas särskilt fokus på
jämförelser mellan Alingsås kommun och gruppen jämförbara kommuner eftersom lika strukturer
i kommunerna ökar jämförbarheten.

Faktorer som påverkar finansiella nyckeltal
I figurerna nedan presenteras en del nyckeltal inom parantes. Detta redovisas eftersom Alingsås
kommun 2017 övergick till att redovisa pensioner enligt fullfondsmodell vilket stärkte resultatet.
Uppgifter som presenteras inom parentes i detta avsnitt är framräknade enligt blandmodellen.
Den analys som genomförs utgår från och med införandeåret 2017 från redovisningsprincipen
fullfondsmodellen för Alingsås.
Kommunens övergång till fullfondsmodell från blandmodell påverkar balansräkningen eftersom
ansvarsförbindelsen lyfts in i just balansräkningen som en avsättning. Vid avstämning mot
årsredovisningar som hör till de kommuner som ingår i jämförbara kommuner noterades ingen
övergång till fullfonderingsmodell. I slutet av 2017 införde Alingsås internbank vilket innebär att
kommunens balansräkning blir större då bolagens lån lyfts över till kommunen. Detta påverkar
olika finansiella nyckeltal. Bland gruppen jämförbara kommuner förekommer olika upplägg, bland
annat med internbank och upplägg där kommun och bolag tar upp lån var för sig. Detta påverkar
balansräkningen i olika omfattningar, men blir viktigt att ta hänsyn till eftersom det försvårar
jämförbarheten och möjligheter att dra slutsatser.

Finansiell analys för perioden 2013-2018
Årets resultat
Under de år som analysen omfattar har Alingsås kommun redovisat ett genomsnittligt resultat på
2,5 procent. För att nå målsättningen för god ekonomisk hushållning sett till årets resultat bör
resultatet uppgå till minst två procent av skatter och bidrag. Relateras detta till liknande
kommuner har denna grupp ett genomsnittligt resultat på 1,6 procent över tidsperioden. Under
ett antal år redovisar enskilda kommuner i gruppen jämförbara kommuner kraftigt avvikande
positiva och negativa resultat som påverkar hela kommungruppen. Detta bör beaktas vid en
jämförelse mellan Alingsås kommun och jämförbara kommuner. Tillväxtprogrammet för Alingsås
7
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visar på hur kommunen skulle kunna växa de kommande tio åren och utgör underlag för
samhällsplaneringen. Programmets finansieringsplan utgår från ett resultat om tre procent i
förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Flerårsstrategins budget inkluderar
resultatnivåer från tre procent vilket skapar ett större finansiellt utrymme för investeringar.
Årets resultat (%)
Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner
Riket

2013
2,1
5,9
2,4
5,2

2014
2,1
2,2
-0,4
2,1

2015
1,8
2,0
1,8
3,0

2016
0,1
2,4
1,8
4,1

2017
(4,6) 5,7
3,8
2,7
4,3

2018
(1,9) 3,3
1,9
1,5

År som resultatmål uppnås i Alingsås kommun
2013 2014 2015 2016
2017
2018
Beslutat resultatmål enligt god ekonomisk hushållning, 2 %
2,1
2,1
1,8
0,1 (4,6) 5,7 (1,9) 3,3

Praxis inom kommunsektorn är att årets resultat bör uppgå till minst två procent av skatter och
bidrag. Ett sådant resultat ger förutsättningar för att över tid självfinansiera en större del av
normala investeringsvolymer och hantera pensionsskulden. För en tillväxtkommun med
tillväxtambitioner bör resultatet vara mellan tre och fem procent. Orsaken till detta är att
kommunen ska klara av högre investeringsvolymer utan att behöva lånefinansiera och därigenom
försämra den finansiella ställningen. Alingsås kommun når målet om två procent fyra av sex år.
Nedan belyses hur de sju jämförbara kommunerna över tidsperioden lyckas nå resultatmålet enligt
praxis. Dessa kommuner listas nedan i detta avsnitt. I Jämförelsen ingår inte Alingsås kommun.
7
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SKL riktar särskilt fokus på kommunernas resultat för år 2018 och identifierar överskott som
härleds ur bland annat positiva finansnetton och försäljningar av mark. Ett dilemma som härleds
ur detta är kostnadsnivåer som riskerar att anpassas till tillfälliga överskott och gör kommunerna
utsatta vid en nedgång i konjunkturen.3 Det strukturella resultatet är årets resultat reducerat med
samtliga poster som anses vara av engångskaraktär. Det strukturella resultatet visar hur väl
kommunen lyckas hushålla med erhållna medel i from av skatter och bidrag. För Alingsås är årets
strukturella resultat i förhållande till skatter och bidrag är 1,1 procent 2018 vilket kan jämföras
med 1,8 procent 2017 och -0,8 procent 2016. Andelen kommuner i landet med negativa resultat

3

Ekonomirapport, december 2018, SKL
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har ökat stadigt och uppgick till 69 stycken 2018. Senast en sådan andel kommuner redovisade
negativa resultat var 2008.4
Viktigt att belysa för det fortsatta arbetet är att rikta särskilt fokus på utvecklingen av de olika
verksamheternas nettokostnadsutveckling. Demografiska förändringar och en högre
försörjningsbörda för Alingsås kommun ställer höga krav på en väl planerad resurstilldelning och
resursförbrukning för att kunna nå tillfredsställande resultatnivåer. Enligt SKL bedömer 97 procent
av kommunernas ekonomichefer som besvarat SKL:s enkät att åtgärder behöver vidtas för att
klara finansiering och verksamheterna. Nästan samtliga ser effektiviseringar som en alternativ
åtgärd.5

Nettokostnadsandel
En balans mellan löpande kostnader och intäkter är grundläggande för att uppnå och bibehålla en
god ekonomisk hushållning. Nettokostnadsandelen mäter hur stor del av skatteintäkter och
generella stadsbidrag som har gått åt till att finansiera verksamhetens nettokostnader och
finansiella poster. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 procent har kommunen en positiv
balans mellan löpande kostnader och intäkter. En nettokostnadsandel på 97-98 procent anses
enligt praxis utgöra god ekonomisk hushållning. Däremot bör detta nyckeltalet ställas mot
kostnads- och resultatutveckling i Alingsås kommun.
Nettokostnadsandelen (%)
Alingsås
Jämförbara kommuner

2013
97,9
97,6

2014
97,9
100,4

2015
98,2
98,2

2016
99,9
98,3

2017
(95,5) 94,4
97,3

2018
(97,8) 96,7
98,5

För Alingsås kommun uppgår nettokostnadsandelen som ett snitt mellan perioden 2013-2018 till
97,5 procent. Jämförbara kommuner redovisar för tidsperioden en något högre
nettokostnadsandel, 98,4 procent. En lägre nettokostnadsandel ger större utrymme för att
finansiera investeringar med egna medel vilket minskar behovet av upplåning. För Alingsås
kommun fördjupas analysen i ett senare avsnitt som behandlar utvecklingen av nettokostnader
som ställs mot referenskostnadernas utveckling. Detta kan visa riktningen för
kostnadsutvecklingen i kommunen.

Självfinansieringsgraden av investeringarna
Självfinansieringsgraden av investeringar mäter hur stor andel av investeringarna som kan
finansieras med årets resultat och avskrivningar när den löpande driften är finansierad. Vid ett
utfall på 100 procent har kommunen förmått att finansiera investeringarna med resultat och
avskrivningar och vid en lägre nivå kräver finansieringen av investeringarna upptagande av lån
eller minskad likviditet. Alingsås redovisar ett antal år under 100 procent, men då har
investeringarna finansierats med minskad likviditet och inte upptagande av lån.
Mellan åren 2013-2018 uppgår självfinansieringsgraden för Alingsås till 95 procent vilket kan
ställas mot jämförbara kommuner som över tidsperioden når en nivå på 60 procent. Faktorer som
försvårar jämförbarheten mellan olika år och mellan Alingsås och jämförbara kommuner är
övergången till fullfondsmodell och ett medföljande högre resultat.

4
5

Ekonomirapport, maj 2019, SKL
Ekonomirapport, maj 2019, SKL
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Självfinansieringsgraden av
investeringarna (%)
Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner

2013

2014

2015

2016

2017

2018

66,7
140,2
78,5

101,6
65,5
37,6

89,6
70,3
64,4

50,8
77,8
67,9

(127,5) 144,3
92,9
63,5

(90,5) 117,4
86,7
45,4

Den förhållandevis goda självfinansieringsgraden bör ställas mot investeringsnivån i kommunen.
Nedan framgår att investeringarnas del av skatter och bidrag är lägre relativt jämförbara
kommuner. Att långsiktigt planera investeringar är avgörande eftersom en enskild investering kan
ha stor påverkan på den finansiella ställningen. Orsaken till att den finansiella ställningen kan
påverkas är de olika sätt investeringar kan finansieras på. Som exempel kan finansiering ske
genom resultaten, försäljning av tillgångar men även genom lånefinansiering.
Nettoinvesteringarnas andel av
skatteintäkter och generella statsbidrag (%)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner

8
11
14,6

5
11,8
13,3

5
10,5
11,9

5
10,6
11

11
13,8
13,7

5
11,8
14,9

Självfinansieringsgraden kan alltså analyseras ytterligare genom att studera investeringsnivån. En
god planering av investeringar är av vikt för att undvika toppar och kraftigare investeringsbehov
framåt. För att analysera detta ytterligare noteras att Alingsås kommun har haft en högre
försörjningsbörda relativt samtliga jämförelsegrupper. Försörjningsbördan visar på hur många i
arbetsför ålder är i förhållande till antalet i befolkningen utanför arbetsför ålder. Med detta följer
en efterfrågan på förskolor, skolor och äldreboenden. Till detta kan nämnas att behovet av
reinvesteringar i befintliga fastigheter inte har beaktats. Sammantaget behöver man fråga sig om
vi investerar i en, över tid, god takt och hur behovet ser ut i framtiden.
0,90
0,85

Försörjningsbörda Alingsås
kommun

0,80

Försörjningsbörda riket

0,75

Försörjningsbörda
jämförbara kommuner

0,70

Försörjningsbörda
Göteborgsregionen

0,65
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Den demografiska försörjningsbördan beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal
personer 65 år och äldre dividerat med antal personer i arbetsför ålder, 20-64 år. Eftersom vi lever
allt längre och befolkningen blir äldre är det aktuellt att fråga sig vilka åldersgrupper som ska
exkluderas från gruppen 65 år och äldre. Ett lägre värde visar på fler i arbetsför ålder relativt
andelen utanför arbetsför ålder, vilket är önskvärt.
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Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. En starkare
soliditet indikerar en starkare finansiell ställning och lägre skuldsättningsgrad. Måttet visar vidare i
vilken utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder.
Soliditeten uppgår till 13,6 procent 2018 vilket är en förbättring med en procentenhet sett till
föregående år. Soliditet och den kraftiga nedgången 2017 förklaras av förändrade
redovisningsprinciper som beskrivs ovan i detta avsnitt och presenteras därför inom parantes. Mot
denna bakgrund är jämförelse mot 2016 inte rättvisande.
Soliditet (%)
Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner
Riket

2013
63,1
51,3
66,3
49,7

2014
62,7
50
61,2
47,6

2015
62,9
47,4
57,6
45,9

2016
60
45,4
55,6
46,0

2017
(27,8) 12,6
42,8
53,2
45,3

2018
(28) 13,6
42,2
51,6

En jämförelse över tid ger en tydligare bild av den finansiella utvecklingen. Sett till gruppen
jämförbara kommuner sker en över tid tydlig försämring av kommungruppens gemensamma
soliditet. Samtliga kommuner i den aktuella gruppen visar en försämrad soliditet över
tidsperioden. För Alingsås kommun blir det viktigt att även inom ramen för denna analys beakta
framtida investeringsbehov eftersom investeringar som lånefinansieras påverkar soliditeten, det
långsiktiga finansiella handlingsutrymmet, negativt.
En alternativ soliditetsnivå erhålles genom att beakta samtliga pensionsåtaganden. I tabellen
uppvisar samtliga jämförelsegrupper med anledning av detta försämrad soliditet.
Soliditet inkl. pensionsåtagande (%)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner
Riket

15,3
7,6
25,3
19,5

18,1
10,7
25,2
20,6

20,9
12,6
25,9
21,8

21,1
14,5
28,4
24,2

12,6
16,4
28,8
25,6

13,6
17,5
28,9

Det finansiella handlingsutrymmet påverkas även av storleken på de befintliga skulderna. En hög
skuldsättning kan bli besvärlig på både kort och lång sikt eftersom det minskar det finansiella
handlingsutrymmet vid ett behov av nyupplåning. Till detta bör tilläggas att vi numera känner till
den stora efterfrågan på större investeringar i kommuner. Skulder och avsättningar är högre i
Alingsås i förhållande till jämförbara kommuner och Göteborgsregionen. Skulder och avsättningar
inom kommunkoncernen som omfattar kommunernas bolag uppgick till cirka 105 tkr per invånare
2018 för Alingsås och till 88 tkr för jämförbara kommuner. Med anledning av kommunens
införande av fullfonderingsmodell 2017 påverkas de två sista åren för kommunen i tabellen och
redovisas med en egen linje.

11

Page 115 of 252

Skulder och avsättningar kommunkoncern, kr/inv
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Alingsås, fullfond

2018

Skuldsättning och avsättningar kan ställas i förhållande till de tillgångar som finns, vilka bland
annat kan vara placeringar i värdepapper men även anläggningstillgångar såsom fastigheter med
stora övervärden. För Alingsås del är tillgångarna högre än båda jämförelsegrupperna och uppgår
2018 till 154 tkr för hela kommunkoncernen. För gruppen Göteborgsregionen är tillgångarna per
invånare lägst och uppgår till cirka 130 tkr per invånare.
Tillgångar totalt kommunkoncern, tkr/inv
160
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150
145
140
135
130
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115
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100
95
90
2013
Alingsås
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Göteborgsregionen

2017

2018

Jämförbara kommuner

Skattesats
För att kunna analysera kapaciteten och den långsiktiga finansiella ställningen kan man jämföra
skattesatsens utveckling i en kommun, men även utvecklingen mellan olika kommuner.
Skattesatsen har varit oförändrad för Alingsås kommun över den tidsperiod som analysen
omfattar. Av sju kommuner som ingår i gruppen jämförbara kommuner har fem stycken höjt
skattesatsen vid minst ett tillfälle mellan åren 2013-2019. Nivåerna på skattesatsen i kommunerna
som ingår i gruppen varierar 2018 från Ängelholm med lägst skattesats om 20,24 procent till 22,60
procent i Boden. Alingsås har med sina 21,36 procent den femte högsta skattesatsen i
analysgruppen som inklusive Alingsås består av åtta kommuner. Bland de tretton kommunerna i
Göteborgsregionen varierade skattesatserna under 2019 mellan 19,96 procent i Partille till 22,37
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procent i Lilla Edet. Alingsås har med sina 21,36 procent den sjätte högsta skattenivån bland de
tretton kommunerna i Göteborgsregionen som redovisar en skattesats på 21,20.
Göteborgsregionens skattesats är lägre under samtliga år 2013-2019.
Skattesats till kommun (%)
Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner
Riket

2013
21,36
21,12
21,11
20,61

2014
21,36
21,12
21,22
20,65

2015
21,36
21,12
21,32
20,70

2016
21,36
21,12
21,38
20,75

2017
21,36
21,20
21,50
20,75

2018
21,36
21,20
21,50
20,74

2019
21,36
21,20
21,54
20,70

Skatteunderlaget varierar kraftigt mellan landets kommuner. Inkomstutjämningen syftar till att
jämna ut just skattekraften mellan olika kommuner och landsting. Skattekraften i en enskild
kommun utgörs av skatteunderlaget i förhållande till befolkningen och uppgår till 212 tkr per
invånare för Alingsås. Medelskattekraften utgör motsvarande för riket och uppgår samma år till
215 tkr per invånare. Alingsås har alltså lägre skattekraft per invånare i förhållande till riket. Även
om Alingsås kompenseras för låg skattekraft är förhållandet viktigt att analysera med ett försämrat
demografisk läge där gapet i försörjningsbördan är större för Alingsås. Till detta kommer ökade
behov av välfärdstjänster och investeringar som belastar kommunens finansiella ställning.
Vid en skattekraft under 115 procent av medelskattekraften erhålles bidrag och vid motsatt
förhållande betalas en avgift. Vid beräkning av inkomstutjämningen används länsvisa skattesatser
som utgörs av medelskattesatsen 2003, en faktor för kompensationsgraden samt en justering för
skatteväxlingar mellan kommunen och landstinget från 1991 fram till utjämningsåret.
Skatteväxlingar sker vid justeringar i huvudmannaskapet mellan kommun och landsting. Att
inkomstutjämningen baseras på länsvis skattesats och inte kommunernas egna innebär att
bidragen/avgifterna inte ska kunna påverkas av kommunerna själva. Kommuner som erhåller
bidrag får detta beräknat utifrån 95 procent av medelskattesatsen.
För Alingsås del erhålls medel genom inkomstutjämningen. Alingsås skattekraft och uppräknat
skatteunderlag är med andra ord lägre relativt det uppräknade skatteutjämningsunderlaget, som
är garantinivån om 115 procent av medelskattekraften för riket.

Kostnadsutveckling 2020-2022
I tidigare avsnitt framgick att kommunsektorn står inför stora utmaningar med särskilt fokus på att
försörjningsbördan är än mer utmanande för Alingsås relativt riket. Till detta bör uppmärksamhet
riktas mot den tidigare starka tillväxten i skatteunderlaget som beräknas bromsa in ytterligare,
enligt SKL. Skatteunderlaget har utvecklats i en stark takt tidigare år, men SKL bedömer alltså att
skatteunderlaget viker framåt.6 Kostnadsutvecklingen i procent uppgår till 8,2 procent mellan 2022
och 2019 för skattefinansierad verksamhet. De verksamheter som analyseras i denna rapport
rymmer inom fyra nämnder vars kostnadsmassa uppgår till 92 procent av samtliga nämnders
kostnadsvolym som presenteras nedan. Givetvis ryms mer verksamheter inom nämndernas
verksamheter, men med kännedom om en demografisk utveckling som belastar kommunen
ytterligare krävs planering och god kostnadskontroll.

6

Ekonomirapport, maj 2019, SKL

13

Page 117 of 252

Kostnadsutveckling skattefinansierad
verksamhet, tkr

Budget
2019
-2 194 928

Budget
2020
-2 269 656

Plan
2021
-2 325 492

Plan
2022
-2 375 715

Under 2018 ökade nettokostnaderna med 5,1 procent för Alingsås kommun. Skatter och bidrag
utvecklades under samma år med 2,6 procent, vilket är en betydligt lägre utvecklingstakt än
föregående två år. Prognosen vid senaste bokslutet per april 2019 visar att skatter och bidrag
prognosticeras öka under 2019 med 5,1 procent vilket är i nivå med nettokostnadsökningen under
året. Denna utveckling är av stor vikt för finansiell planering eftersom Alingsås möter en tuff
demografisk utveckling med investeringsbehov av betydande omfattning. En god kontroll över
kommunens kostnadsutveckling med en effektiv verksamhet är avgörande för en långsiktigt
hållbar ekonomi med finansiellt handlingsutrymme. Vi ser att en rad olika faktorer påverkar den
kommunala ekonomin vilket kräver långsiktig planering, särskilt sett till investeringar som ofta
belastar den finansiella ställningen.

Sammanfattning – kommentar och medskick
Alingsås kommun har över tidsperioden redovisat ett snitt över resultatmålet för målet om god
ekonomisk hushållning, trots nedgångar enskilda år. Detta är bättre relativt gruppen jämförbara
kommuner, men lägre än snittet för Göteborgsregionen. För kommunens del är det av största vikt
att hushålla väl med resurser och driva effektiva verksamheter med kännedom om tuffare
finansiella och demografiska utmaningar och ett förändrat tryck på kommunens verksamheter och
investeringsbehov. Flerårsstrategin och dess budget utgår från resultatnivåer om tre procent vilket
skapar ett finansiellt utrymme och underlättar planering av investeringar.
Alingsås kommun har över tidsperioden en lägre nettoinvesteringsgrad som andel av skatter och
generella bidrag i förhållande till Göteborgsregionen och jämförbara kommuner. Tidigare avsnitt
visade även på en hög försörjningsbörda i relativa mått fram till 2028. Att planera, och prioritera
blir avgörande för att skapa förutsättningar för det som följer med hög försörjningsbörda och
därtill nya investeringar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster.

Jämförbara kommuner
I detta avsnitt består gruppen jämförbara kommuner av följande kommuner.
Ale
Boden
Enköping
Lidköping
Värnamo
Ängelholm
Östhammar

Förklaring till vissa nyckeltal
Nettokostnadsandelen: verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto dividerat med summan av skatter och
bidrag.
Självfinansieringsgraden av investeringarna: årets resultat plus avskrivningar i procent av kommunens
nettoinvesteringar.
Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag: Nettoinvesteringarna dividerat med
summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
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Soliditet: eget kapital dividerat med summa tillgångar i balansräkningen, exkl. pensionsåtaganden intjänade före
1998.
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Verksamheternas kostnader och kvalitet
Vi känner till att en förändrad demografi ställer nya krav på kommuner och på de välfärdstjänster
som erbjuds. I detta avsnitt behandlas berörda verksamheter, men även verksamheter som sett till
budgeterade ramar står för en betydande del av total ramtilldelning. Utöver de beskrivna
ekonomiska utmaningar som är hänförda till demografin har Alingsås kommun högre redovisade
nettokostnadsnivåer än vad som motiveras sett till referenskostnaden. Referenskostaden för olika
verksamheter kan användas som indikator för kostnadsläget. Gapet mellan netto- och
referenskostnad är ett av de finansiella målen för god ekonomisk hushållning i Alingsås enligt
flerårsstrategi för 2019-2021.
Den 14 juni 2017 beslutade kommunfullmäktige om handlingsplan Effekt som syftar till att
säkerställa ekonomin på både kort och lång sikt. Som ett led i detta beslutade kommunfullmäktige
senare om hyressänkningar om 20 miljoner kronor som gäller från 2018. Detta speglas i 2018 års
kostnadsnivåer för verksamheterna som presenteras nedan. Detta bör beaktas vid denna
sammanfattning, men även vid respektive verksamhets avsnitt för kostnader. Barn och
ungdomsnämndens hyressänkning uppgick till 10,6 mnkr. För dåvarande Utbildningsnämnden
uppgick sänkningen till 4,8 mnkr. Vård- och äldreomsorgsnämndens och Socialnämndens
hyressänkningar uppgick till 408 tkr respektive 364 tkr.
Metod
Verksamhetsområden som behandlas beskrivs nedan och analyseras utifrån netto- och
referenskostnader samt avvikelsen mellan de två olika kostnadstyperna. Sammantaget belyser
detta avsnitt utvecklingen av övergripande kostnadsnivåer från 2013 för att identifiera den
finansiella riktningen. För respektive verksamhet har ett antal kvalitetsnyckeltal inhämtats ur
Koladas nyckeltalsdatabas och en del av dessa hör till Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Det är
ett begränsat antal kvalitetsmått som belyser delar av respektive verksamhet. Syftet är inte att
fullständigt belysa verksamheternas kvalitet vilket inte är möjligt inom ramen för denna rapport.
En fullständig genomlysning kommer alltså inte att genomföras, då rapporten syftar till att fånga
en övergripande riktning. De verksamhetsområden som kommer behandlas är förskola,
grundskola F-9, gymnasieskola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg (IFO) samt LSS. Dessa
områden behandlas även under 2019 i separata genomlysningar som genomförs med
verksamheterna.
Beskrivning av nyckeltal
Referenskostnaden indikerar vad varje verksamhet borde kosta om verksamheten bedrivs med en
genomsnittlig ambitionsnivå och effektivitet. Nyckeltalet är en justering av standardkostnaden
som används i den kommunala kostnadsutjämningen. För varje verksamhetsområde finns en
standardkostnad som syftar till att korrigera för strukturella skillnader. Standardkostnaden
bestäms av ett antal variabler beroende på vilken verksamhet som analyseras. Referenskostnaden
baseras alltså på standardkostnaden, men justeras ytterligare. Referenskostnaden för grundskola
F-9 bygger på nettokostnaden för grundskola och förskoleklass i riket, andel 6-15 åringar i
kommunen, barn med utländsk bakgrund, löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling.
Genom att ställa nettokostnaden för varje enskild verksamhet mot referenskostnaden får vi fram
nettokostnadsavvikelsen som visar på det faktiska kostnadsläget relativt det statistiskt förväntade
kostnadsläget. Ett tal över noll indikerar ett högre kostnadsläge på grund av en högre
ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. Dessa nyckeltal framställs av SKL och inhämtas via Kolada.
16

Page 120 of 252

Sammanfattning – nettokostnadsavvikelse i procent för Alingsås kommun
Nedan illustreras nettokostnadsavvikelsen för samtliga verksamheter som behandlas inom ramen
för denna rapport. Fyra av sex verksamheter som analyseras visar på ett högt kostnadsläge över
tidsperioden som redovisas nedan. För gymnasieskolan bryts trenden 2018 vilket är första året
med en referenskostnad som överstiger nettokostnaden. De verksamheter med högre
kostnadsläge över tidsperioden är förskolan, gymnasieskolan, äldreomsorgen och IFO.
Verksamheterna LSS och grundskola F-9 redovisar lägre kostnadslägen än vad som är statistiskt
förväntat.
År 2018 har samtliga verksamheter förutom IFO redovisat bättre utfall än föregående år i
nettokostnadsavvikelsen. Till denna förbättring bidrar lägre hyreskostnader som beskrivs ovan
Trots detta uppgår den totala avvikelsen 2018 till 31,6 procent mot 2017 års avvikelse om 32,8
procent. Det faktum att IFO går i en tydlig motsatt riktning bör beaktas. Ett av de finansiella målen
om god ekonomisk hushållen anger att avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och
referenskostnader ska minska. En god kostnadskontroll är avgörande för att nå målen om god
ekonomisk hushållning och en långsiktig starkt ekonomi. Detta är särskilt viktigt eftersom vi känner
till att försörjningsbördan och demografin utvecklas i en riktning som belastar ekonomin.
Nettokostnadsavvikelse för samtliga verksamheter som analyseras, (%)
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2013

-3,5

5,6

11,0

7,3

-2,3

2014

-3,5

9,7

8,1

6,8

-1,1

2015

3,7

-3,7

11,0

5,8

3,1

-1,6

2016

3,4

-0,4

7,3

15,3

3,8

-1

2017

5,5

-1,5

1,4

26,0

2,1

-0,6

2018

1,2

-3,3

-0,7

37,0

1,9

-4,4

Sammanfattning – nettokostnadsavvikelse i miljoner kronor för Alingsås kommun
Nettokostnadsavvikelse i miljoner kronor visar tydligare avvikelsen i de olika verksamheterna. Ett
positivt värde indikerar ett högre kostnadsläge än det som förväntas sett till referenskostnaden.
Detta redovisas för äldreomsorgen, IFO och förskolan. Verksamheterna LSS, gymnasieskolan och
grundskolan indikerar en lägre nettokostnad relativt referenskostnaden 2018. För
förskoleverksamhet finns data tillgängligt från 2015.
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Nettokostnadsavvikelse för samtliga verksamheter som analyseras, miljoner
kronor
LSS, miljoner kronor
Äldreomsorg, miljoner kronor

2018
2017
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2016
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2015
2014

Grundskola F-9, miljoner kronor

2013

Förskola inkl öppen förskola, miljoner
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Sammanfattning – kostnader i jämförelse med andra kommungrupper
Kostnadsläget för samtliga verksamheter som analyseras och jämförs är högre i Alingsås i
förhållande till jämförbara kommuner räknat som snitt. Trots att Alingsås redovisar lågt
kostnadsvärde för grundskolan och inom LSS är kostnadsläget lägre för motsvarande verksamheter
inom jämförbara kommuner, men högre för Göteborgsregionen.
Medelvärde nettokostnadsavvikelse
2013-2018, %
Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner

Förskola Grundskola F-9 Gymnasieskola Äldreomsorg IFO LSS
3,5
-2,7
5,7
4,2 17,2 -1,8
-2,2
0,7
-1,4
4,7 12,7 3,7
-1,8
-3,8
0,9
1,4 -8,1 -2,2

Kostnadsläget inom förskolan i Alingsås är högre än båda jämförelsegrupperna, över hela
tidsperioden. Trenden för kommunen sett till kostnaderna är dock nedåtgående eftersom
nettokostnaden inte ökar i samma takt som referenskostnaden 2018. Räknat som kostnad per
inskrivet barn är kostnaden lägst i Alingsås. Samtidigt är andelen 1-5 åringar i förskolan högre i
Alingsås fram till 2017. Räknat som kostnad för förskolan dividerat med antalet inskrivna barn är
kostnadsläget det motsatta då Alingsås redovisar lägst kostnad per inskrivet barn.
Inom grundskolan F-9 uppgår nettokostnaderna räknat som ett snitt till en lägre nivå än
referenskostnaden. Trots ett lågt kostnadsläge för Alingsås redovisar gruppen jämförbara
kommuner lägre avvikelse mätt som avvikelse mellan netto- och referenskostnad. Kostnaden för
18
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den kommunala grundskolan F-9 i förhållande till antalet elever är lägst i Alingsås 2018, men även
jämförbara kommuner redovisar lägre kostnadsläge under tidsperioden.
Gymnasieskolans nettokostnadsavvikelse har varit högre samtliga år i Alingsås i förhållande till
jämförelsegrupperna. Detta gap mellan netto- och referenskostnad, i förhållande till antalet
invånare, minskar dock över tid och denna trend fortsätter 2018. År 2015 var avvikelsen 11
procent och till år 2018 har den minskat till en nivå om -0,7 procent vilket innebär att gapet har
minskat till en nivå där referenskostnaden överstiger faktisk nettokostnad. Kostnaden för den
kommunala gymnasieskolan i förhållande till antalet elever har under tidsperioden 2013-2017
varit lägst hos jämförbara kommuner.
Inom äldreomsorgen är nettokostnadsavvikelsen högre än jämförbara kommuner men lägre än
Göteborgsregionen. För kommunens del minskar gapet mellan netto- och referenskostnad över
tidsperioden vilket innebär en lägre nettokostnadsavvikelse.
Högst nettokostnadsavvikelse redovisas inom IFO med ett snitt på 17,2 procent mellan 2013-2018.
Trenden för denna avvikelse är stigande med en avvikelse som stiger från 11 procent år 2013 till
37 procent 2018. För jämförbara kommuner inom IFO är avvikelsen konstant negativ, med en
uppåtgående trend fram till 2018 där den åter minskar.
Efter grundskolan redovisas lägst nettokostnadsavvikelse inom verksamhetsområde LSS. Trots
detta är motsvarande avvikelse lägre hos gruppen jämförbara kommuner inom LSS. Avvikelsen
mellan Alingsås och jämförbara kommuner, sett till nettokostnadsavvikelsen, minskar dock något
över tid och år 2018 redovisas -4,4 procent i avvikelse för Alingsås samt -0,8 procent i avvikelse för
jämförbara kommuner.

Sammanfattning av kvalitetsnyckeltal
Inom området barn och unga som omfattar förskola, grundskola F-9 och gymnasieskolan placeras
Alingsås bland de 25 procent bästa kommunerna inom 5 stycken nyckeltal. Alingsås placeras
vidare bland de 50 procent mittersta kommunerna inom 6 stycken kvalitetsnyckeltal i förhållande
till kommuner som redovisat uppgifter. För de 3 nyckeltal som har inhämtats för gymnasieskolan
är kommunens placering bland de 25 procent bästa inom samtliga. Andelen gymnasieelever med
examen inom fyra år har förbättrats samtliga år från 2015 (70,9 procent) till 2018 (76,7 procent).
Stöd och omsorg som omfattar äldreomsorgen, IFO och LSS presenteras åtta kvalitetsnyckeltal. Av
dessa placeras Alingsås bland de 25 procent bästa kommunerna (av de kommuner som har
redovisat data) inom ett mätområde vilket är brukarbedömningen inom hemtjänsten, mätt som
helhetssyn. För två mätområden placeras Alingsås bland de 25 procent sämsta som dels är inom
IFO (brukarbedömning – förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten), dels inom LSS
(utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats, medelvärde).
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Förskola
Nettokostnadsavvikelse
Alingsås kommun har sedan 2015 redovisat högre nettokostnadsnivåer i förhållande till
jämförbara kommuner inom förskola och öppen förskola. Till detta är pedagogisk verksamhet
exkluderad. År 2018 redovisar Alingsås kommun en nettokostnad om 6,5 tkr per invånare och
kommunerna i jämförelsegruppen redovisade samma år motsvarande kostnad till 6,3 tkr per
invånare. Nettokostnaden är över tidsperioden även högre än kommunens referenskostnad som
uppgick till 6,4 tkr per invånare 2018. Nettokostnaden för jämförbara kommuner understiger både
gruppens egna referenskostnad och Alingsås kommuns referenskostnad samtliga år.
Nettokostnad och referenskostnad förskola inkl. öppen förskola, tkr/inv
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Nettokostnadsavvikelsen erhålls genom att nettokostnaden ställs mot referenskostanden. För
båda jämförelsegrupperna redovisas en negativ nettokostnadsavvikelse vilket visar på ett lägre
kostnadsläge än den statistiskt förväntade kostnadsnivån, om verksamheterna drivs med
genomsnittlig ambitions- och effektivitetsnivå. För Alingsås är denna avvikelse positiv och på en
högre kostnadsnivå i förhållande till jämförelsegrupperna. Detta gap minskar kraftigt 2018.
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%)
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Kostnad förskola per inskrivet barn
Kostnaden per inskrivet barn i förskolan är lägre i Alingsås än både Göteborgsregionen och
jämförbara kommuner. Däremot redovisas en tydlig kostnadsökning för samtliga
jämförelsegrupper under tidsperioden. I förhållande till ovan uträkning som visar nettokostnad per
invånare är kostnadsläget lägre för Alingsås räknat som kostnad per inskrivet barn.
Kostnad förskola, tkr/inskrivet barn
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Andelen barn 1-5 år som är inskrivna i förskolan är något högre i Alingsås fram till 2017. År 2018
minskar andelen inskrivna barn för Alingsås och jämförbara kommuner har därmed en högre andel
inskrivna barn i förskolan. Andra faktorer som har stor påverkan på den totala kostnadsvolymen är
avgiftsintäkter samt lokal- och personalkostnader.
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)
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Kvalitet – verksamheten
Inom förskolan är antalet inskrivna barn per årsarbetare något högre över tidsperioden och i
förhållande till jämförelsegrupperna. Trots det placeras Alingsås bland de 50 procent mittersta av
alla kommuner med redovisad data för andelen inskrivna barn per årsarbetare. Inom
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Göteborgsregionen har det genomförts en regionsgemensam enkät där vårdnadshavare får svara
på frågor om verksamheten. Det samlade resultatet är i nivå med just Göteborgsregionen.
Kvalitetsnyckeltal förskola
Inskrivna barn/årsarbetare kommunal
förskola, antal (ej KKiK)
Regiongemensam enkät förskola/pedagogisk
omsorg, samtliga förskolor, sjugradig skala, 7
motsvarar utmärkt

Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner
Alingsås

2013
5,6
5,6
5,6

2014
5,7
5,6
5,6

2015
5,6
5,5
5,5

2016
5,3
5,2
5,3

2017
5,4
5,1
5,4

Göteborgsregionen

2018
5,7
5,3
5,4
5,62
5,62

Precis som för övriga kvalitetsnyckeltal i denna rapport ges inte svar på kvalitet i respektive
verksamhet eftersom nyckeltalen endast indikerar kvalitetsnivå på det aktuella område som mäts.
Att mäta fullständig kvalitet på respektive verksamhet är inte aktuellt inom ramen för denna
rapport.
Jämförbara kommuner och nyckeltalsbeskrivning
I gruppen jämförbara kommuner ingår följande sju kommuner för förskolan 2017.
Vänersborg
Trelleborg
Danderyd
Vetlanda
Gislaved
Örnsköldsvik
Sandviken
Förklaring till vissa nyckeltal bifogas nedan.
Nettokostnad förskola inkl. öppen förskola, kr/inv.: Nettokostnad för förskola inkl. öppen förskola, dividerat med
antal invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Källa: SCB.
Referenskostnad förskola inkl. öppen förskola, kr/inv.: Referenskostnaden för förskolan inkl. öppen förskola
redovisas i kronor per invånare den 31/12, och bygger på nettokostnaden för förskola i riket, andel 1-5-åringar i
kommunen, 2005 års genomsnittliga vistelsetid på förskola för aktuell kommungrupp, samt del av
standardkostnaderna från delmodellerna barn och ungdomar med utländsk bakgrund, löner, bebyggelsestruktur och
befolkningsutveckling. Dataunderlaget avser som regel utfall det aktuella året. Källa: SKL.
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%): Avvikelse i procent mellan nettokostnad och
referenskostnad för förskola inkl. öppen förskola, kr/inv. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt
förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Pedagogisk omsorg (tidigare kallat
familjedaghem) ingår inte. Källa: SKL.
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Grundskola F-9
Nettokostnadsavvikelse
Grundskolan F-9 i Alingsås har över hela tidsperioden redovisat en lägre nettokostnadsnivå relativt
referenskostnaden. Ett liknande förhållande har uppvisats hos jämförbara kommuner. För Alingsås
uppgick nettokostnaden 2018 till 11,5 tkr per invånare.
Nettokostnad och referenskostnad grundskola F-9, tkr/inv
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Nettokostnadsavvikelsen erhålls genom att den faktiska kostnaden ställs mot referenskostnaden.
För Alingsås del råder en negativ nettokostnadsavvikelse vilket innebär att kommunen har ett
lägre kostnadsläge än den statistiskt förväntade kostnadsnivån, om verksamheterna drivs med
genomsnittlig ambitions- och effektivitetsnivå. Grundskolan F-9 är ett av två verksamhetsområden
som behandlas i denna rapport med ett lägre kostnadsläge relativt det statistiskt förväntade
kostnadsläget över hela tidsperioden. Till denna grupp ansluter gymnasieskolan 2018. Fram till
2017 redovisar jämförbara kommuner lägst nettokostnad i förhållande till referenskostnaden. År
2018 är avvikelsen lägst i Alingsås. Göteborgsregionen redovisar en ökning över tidsperioden med
en högre kostnadsnivå än den statistiskt förväntade från 2015. Detta motiveras främst av enskilda
kommuner som avviker, bland annat Göteborgs Stad som uppvisar en kraftig ökning i
nettokostnader från 2015. Till 2018 har avvikelsen ökat till 2,4 procent för kommungruppen.
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Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%)
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Kostnad grundskola F-9 per elev
Nettokostnaden för grundskolan påverkas av flera kostnadsslag, varav personalkostnader
(kostnader för undervisning) och lokalkostnader utgör en stor andel. Mätt som kostnad för
grundskola F-9 i kommunens regi visar jämförbara kommuner lägsta samlade kostnad per elev
under tidsperioden med undantag för 2014 och 2018. Dessa år är kostnaden lägre för i Alingsås.
Kostnad kommunal grundskola F-9, tkr/elev
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Kvalitet – verksamheten
Sett till grundskolan F-9 placeras Alingsås bland de 25 procent bästa kommunerna i två av
kvalitetsnyckeltalen. Inom fem områden är placeringen bland de 50 procent mittersta av samtliga
kommuner med redovisad data. Meritvärdet för elever i kommunala skolor och årskurs 9 uppgår
2019 som ett medelvärde till cirka 227 vilket är något lägre än Göteborgsregionen, men betydligt
högre än jämförbara kommuner som redovisar medelvärdets snitt på cirka 212.
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Kvalitetsnyckeltal grundskolan F-9
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik,
kommunala skolor, andel (%)
Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram,
kommunala skolor, andel (%)
Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor,
genomsnitt (17 ämnen) (ej KKiK)
Elever i år 9. genomsnittligt meritvärde avvikelse
från modellberäknat värde kommunala skolor,
meritvärdespoäng (ej KKiK)
Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen, andel (%) (ej KKiK)
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen, avvikelse från modellberäknat värde
kommunala skolor, procentenheter (ej KKiK)
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som
helhet, positiva svar, andel (%)

Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner
Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner
Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner
Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner
Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner
Alingsås
Göteborgsregionen
Jämförbara kommuner
Alingsås
Göteborgsregionen
(bortfall 1 kommun)
Jämförbara kommuner

2013 2014
95,3 90,6
93,9 91,9
91,8 88,5
91,4 90,7
90,5 89,5
86,4 84,0

81,4
79,9
74,5

2015 2016 2017 2018
92,9 90,7 91,5 88,9
92,5 91,0 92,2 91,4
88,3 87,2 85,3 86,4
86,4 90,8 82,7 85,5
87,8 88,1 82,1 86,3
80,9 83,3 78,0 80,1
214,5 227,0 221,7 226,9
223,8 226,7 218,9 229,0
210,3 214,4 209,7 211,7
-9,3
1,3
-2,1
-0,3
-4,6
-6,1
-4,8
-4,4
-6,2
-4,2
-5,4
-7,6
80,8 76,5 83,5 75,2 78,3
79,1 79,1 78,7 74,4 78,6
73,1 71,5 73,3 67,9 70,3
-0,2
6,8
-0,2
2,9
-0,5
-1,6
-1,1
0,2
-1,5
1,1
-1,4
0,4
75,1
80,1
69,1

68,8

73,1

71,1

Jämförelser mellan kommuner med fokus på skolan kan vara problematiskt eftersom olika
socioekonomiska förhållanden råder. För att förbättra jämförbarheten används i denna rapport ett
av SKL framtaget modellberäknat värde. Det modellberäknade värdet tar hänsyn till
elevsammansättningen. Avvikelsen mellan genomsnittliga värdet för kommungrupperna och det
modellberäknade värdet redovisas i tabellen för ett antal nyckeltal. Är det faktiska meritvärdet
högre än det som förväntas sett till modellberäknat värde erhålles ett positivt tal, vilket är
önskvärt. Motsvarande förhållande råder för andelen elever som uppnår kunskapskraven i år 9.
Jämförbara kommuner och nyckeltalsbeskrivning
I gruppen jämförbara kommuner ingår följande sju kommuner för grundskolan F-9 år 2017.
Vänersborg
Värnamo
Nässjö
Ronneby
Enköping
Vetlanda
Falköping
Förklaring till vissa nyckeltal bifogas nedan.
Nettokostnad grundskola F-9, kr/inv.: Nettokostnad för grundskola inklusive förskoleklass, dividerat med antal
invånare totalt 31/12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. Källa: SCB.
Referenskostnad grundskola F-9, kr/inv.: Referenskostnaden för grundskola inkl. förskoleklass redovisas i kronor per
invånare den 31/12, och bygger på nettokostnaden för grundskola och förskoleklass i riket, andel 6-15-åringar i
kommunen, barn med utländsk bakgrund samt antaganden om merkostnader för små skolor och skolskjuts. Därutöver
tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling.
Dataunderlaget avser som regel det aktuella året. Källa: SKL.
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Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%): Nettokostnadsavvikelsen är nettokostnaden minus referenskostnad för
grundskola inkl. förskoleklass, här visat i miljoner kronor. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt
förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.
Avvikelse från modellberäknat värde, elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, procentenheter:
Visar avvikelsen mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden för andel elever
som uppnått kunskapskraven har tagits fram av SKL i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga
kommuner och där hänsyn tagits till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars
utbildningsnivå, kön samt fr.o.m. 2017 andel elever med okänd bakgrund. Avser elever i kommunala skolor i
kommunen oberoende av var de är folkbokförda. Källa: SKL och SCB.
Avvikelse från modellberäknat värde, meritvärde åk. 9 , Kommunala skolor, meritvärdespoäng: Visar avvikelsen
mellan det faktiska värdet och det modellberäknade värdet. Modellberäknade värden för genomsnittligt meritvärde
har tagits fram av SKL i en regressionsmodell där kommunerna jämförs med övriga kommuner och där hänsyn tagits
till behov av ekonomiskt bistånd, nyinvandrade elever (0-4 år), föräldrars utbildningsnivå, kön samt fr.o.m. 2017 andel
elever med okänd bakgrund. Avser elever i kommunala skolor i kommunen oberoende av var de är folkbokförda.
Källa: SKL och SCB.
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Gymnasieskolan
Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnaden för gymnasieskolan i Alingsås kommun har, trots en viss utjämning 2017, varit
betydligt högre än verksamhetens referenskostnad. Till år 2018 fortsätter nettokostnaden minska i
en sådan omfattning att referenskostnaden är något högre för året, vilket är första gången ett
sådant förhållande råder under 2013 till 2018. Nettokostnaden uppgår under 2018 till 3,7 tkr per
invånare i Alingsås och 3,8 tkr per invånare för gruppen jämförbara kommuner. För
gymnasieskolan i Alingsås innebär detta att nettokostnaden både närmar sig referenskostnaden
2017 och blir lägre 2018.
Nettokostnad och referenskostnad gymnasieskolan, tkr/inv
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Utfallen för Alingsås kommun och jämförbara kommuner har jämnats ut 2017, vilket beskrevs
ovan eftersom avvikelsen mellan netto- och referenskostnad reducerats kraftigt för
gymnasieskolan i Alingsås. Göteborgsregionen uppvisar en negativ avvikelse mellan faktiska
kostnader och referenskostnaden och jämförbara kommuner uppvisar en trend med en
nettokostnad som sjunger mer än referenskostnaden. Alingsås redovisade en avvikelse på 11
procent 2015 som 3 år senare minskat till -0,4 procent. Detta är en god förbättring i förhållandet
mellan netto- och referenskostnad, inte minst då man studerar den kraftiga minskningen från
2015.
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%)
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Kostnad gymnasieskola per elev
Kostnaden för kommunal gymnasieskola uppgår till 115 tkr per elev i Alingsås vilket är lägre än
båda jämförelsegruppernas samlade kostnader per elev. Inom Göteborgsregionen avviker ett antal
kommuner med betydligt högre kostnader per elev jämfört med andra kommuner i samma
jämförelsegrupp.
Kostnad för kommunal gymnasieskola, tkr/elev
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Kvalitet – verksamheten
Inom gymnasieskolan visar nyckeltalen att kommunen placeras bland de 25 procent bästa av
samtliga kommuner som har deltagit med uppgifter. Medelvärdet är högre för både andelen
gymnasieelever med examen inom fyra år och betygspoängen efter avslutad gymnasieutbildning.
Detta gäller i förhållande till jämförelsegrupperna.
Kvalitetsnyckeltal gymnasieskola
Gymnasieelever med examen inom 4 år,
kommunala skolor, andel (%)

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning,
kommunala skolor (ej KKiK)
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning,
kommunala skolor, avvikelse
från modellberäknat värde (ej KKiK)

2014
Alingsås
Göteborgsregionen
(bortfall 3 kommuner)
Jämförbara kommuner
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14,5
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14,6
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13,8
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14,7
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14,0

14,0
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0,3
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-0,3
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-0,3

-0,3
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-0,4

-0,3

0,1

0,0

-0,1

-0,1
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Jämförbara kommuner och nyckeltalsbeskrivning
I gruppen jämförbara kommuner ingår följande sju kommuner för gymnasieskolan år 2017.
Hudiksvall
Lidköping
Västervik
Kungälv
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Värnamo
Trelleborg
Ljungby
Förklaring till vissa nyckeltal bifogas nedan.
Nettokostnad gymnasieskola, kr/inv.: Nettokostnad för gymnasieskola, dividerat med antal invånare totalt 31/12.
Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser alla aktiviteter som ingår i gymnasieskolans
verksamhet. Avser samtlig regi. Källa: SCB.
Referenskostnad gymnasieskola, kr/inv.: Referenskostnaden för gymnasieskola redovisas i kronor per invånare den
31/12, och bygger på nettokostnaden för gymnasieskola i riket, andel 16-18-åringar i kommunen, elevernas
programval samt antaganden om merkostnader för små skolor, skolskjuts och inackorderingsbidrag. Därutöver
tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling.
Dataunderlaget avser som regel det aktuella året. Källa: SKL.
Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%): Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för
gymnasieskolan, kr/inv. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett
lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, kommunala skolor, avvikelse från modellberäknat värde: Avser
endast lägeskommunsperspektivet för kommunala skolors resultat. Avser elever som fått examen och de som har
studiebevis om 2 500 poäng. Till kommunala skolor räknas också skolor som drivs av kommunalförbund. Uppgiften
baseras på en regressionsmodell framtagen av SCB och SKL för att ta hänsyn till olika kommuners skilda
socioekonomiska förutsättningar. De förklarande variablerna är föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas inkomst,
kön och behov av ekonomiskt bistånd. Kommuner vars uppgift baseras på färre än 30 elever har sekretessprickats.
Källa: SKL och SCB.

29

Page 133 of 252

Äldreomsorg
Nettokostnadsavvikelse
Alingsås kommun redovisar 2018 ett mindre gap mellan netto- och referenskostnad i förhållande
till jämförbara kommuner, vilket innebär en lägre och bättre nettokostnadsavvikelse för Alingsås.
Jämförelsegruppen har hållit en jämn avvikelse över tidsperioden. Nettokostnaden för
äldreomsorgen i Alingsås uppgick till 10,4 kr per invånare 2013 vilket var betydligt högre än
referenskostnaden som samma år uppgick till 9,7 tkr per invånare. Denna avvikelse har minskat
över tiden vilket innebär att avståndet mellan nettokostnader och statistiskt förväntade
kostnadsnivån vid genomsnittlig ambitions- och effektivitetsnivå inom äldreomsorgen avtar.
Nettokostnad och referenskostnad äldreomsorg, tkr/inv
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Avvikelsen mellan netto- och referenskostnaden är nettokostnadsavvikelsen. En avtagande
avvikelse mellan netto- och referenskostnader redovisas över tid för Alingsås och
Göteborgsregionen. Trots detta har samtliga jämförelsegrupper en dyrare äldreomsorg än den
som förväntas sett till referenskostnaden. Nettokostnadsavvikelsen uppgår till 1,9 procent för
Alingsås och till 3,5 procent för Göteborgsregionen, vilket visar att regionen redovisar högre
nettokostnader i förhållande till referenskostnader.
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)
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Kvalitet – verksamheten
För två av tre kvalitetsnyckeltal placeras Alingsås bland de 50 procent mittersta av samtliga
kommuner som rapporterat uppgifter. Inom ett område är placeringen bland de 25 procent bästa.
Vid en jämförelse mellan Alingsås, Göteborgsregionen och jämförbara kommuner är medelvärdet
över tidsperioden bättre sett till brukarbedömningarna för Alingsås. Kvalitetsaspekter är en
samling av delnyckeltal inom särskilt boende där man har räknat ut andelen av totala maxpoäng.
Kvalitetsnyckeltal äldreomsorg
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
- helhetssyn, andel (%)
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
- helhetssyn, andel (%)

Kvalitetsaspekter särskilt boende
äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng
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Jämförbara kommuner och nyckeltalsbeskrivning
I gruppen jämförbara kommuner ingår följande sju kommuner för äldreomsorgen år 2017.
Trelleborg
Piteå
Värnamo
Lidköping
Vänersborg
Motala
Mjölby
Förklaring till vissa nyckeltal bifogas nedan.
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv.: Nettokostnad för äldreomsorg. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus
bruttointäkt. Avseende vård och omsorg enligt SoL/HSL, dividerad med antalet invånare i kommunen den 31/12. Källa:
SCB.
Referenskostnad äldreomsorg, kr/inv.: Referenskostnaden för äldreomsorgen redovisas i kronor per invånare den
31/12, och bygger på nettokostnaden för äldreomsorg i riket, åldersstruktur (andel 65-79 år, 80-89 år och 90+ år i
kommunen), civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för
institutionsboende i glesbygd. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner,
bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Dataunderlaget avser som regel det aktuella året. Källa: SKL.
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%): Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för
äldreomsorg, kr/inv. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre
kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%): Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som
uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och
äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är
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exkluderade ur nämnaren. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden,
Socialstyrelsen.
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%): Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i
särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med samtliga personer i åldrarna
65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svarsalternativet Ingen åsikt är
exkluderat ur nämnaren. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden,
Socialstyrelsen.
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng: Baseras på resultatet av ett antal
delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom särskilt boende (äldreomsorg). För varje delnyckeltal kan man ha ett värde
mellan 0-100 procent och detta poängsätts enligt följande - 0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p, 51-75 %
ger 3p, 76-99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med maximalt möjlig poäng och multipliceras
sedan med 100 för redovisning i procent. Andel av maxpoäng beräknat av RKA.
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Individ- och familjeomsorg
Nettokostnadsavvikelse
För verksamhetsområde IFO har Alingsås redovisat högre nettokostnadsnivåer i förhållande till
jämförbara kommuner sedan år 2013. För senaste jämförelseåret 2018 är nettokostnaden 4 tkr
per invånare för Alingsås och för jämförbara kommuner når nettokostnaden 2,8 tkr per invånare.
Alingsås kommun redovisar en högre nettokostnad än den för perioden beräknade
referenskostnaden, som innebär ett högre kostnadsläge än det som förväntas enligt
referenskostnaden. För jämförbara kommuner råder ett motsatt förhållande.
Nettokostnad och referenskostnad IFO, tkr/inv
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Alingsås kommun visar tillsammans med Göteborgsregionen en nettokostnadsavvikelse över noll
som innebär ett högre kostnadsläge än det statistiskt förväntade kostnadsläget, förutsatt att
verksamheter drivs med en genomsnittlig ambitions- och effektivitetsnivå. Jämförbara kommuner
är den jämförelsegrupp som visar på ett lägre nettokostnadsläge relativt referenskostnaden.
Alingsås kommun står för det högsta kostnadsläget i jämförelsen. Nettokostnadsavvikelsen uppgår
till 37 procent för Alingsås och -5,8 procent för jämförbara kommuner.
Nettokostnadsavvikelse IFO, (%)
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Kvalitet – verksamheten
Inom IFO placeras Alingsås bland de 50 procent mittersta inom två av tre nyckeltal. Placeringen är
bland de 25 procent sämsta inom ett av nyckeltalen, vilket är brukarbedömningen där man frågar
om situationen är förbättrad efter kontakt med socialtjänsten. Sett till detta nyckeltal placeras
Alingsås bättre än Göteborgsregionen, men sämre än jämförbara kommuner, räknat som snitt
över tidsperioden.
Kvalitetsnyckeltal IFO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

80

74

66

74

64

73

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg
totalt - förbättrad situation, andel (%)

Alingsås
Göteborgsregionen
(bortfall 10 kommuner)
Jämförbara kommuner
(bortfall 5 kommuner)

81

81

66

79

77

78

78

81

76

Ej återaktualiserade vuxna med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

Alingsås
Göteborgsregionen
(bortfall 4 kommuner)
Jämförbara kommuner
(bortfall 5 kommuner)

77

75

77

77

79

79

81

71

82

78

79

76

12

9

13

15

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om
försörjningsstöd, medelvärde

Alingsås
Göteborgsregionen
(bortfall 6 kommuner)
Jämförbara kommuner
(bortfall 5 kommuner)

16

15

20

18

20

19

17

12

16

15

17

10

12

Jämförbara kommuner och nyckeltalsbeskrivning
I gruppen jämförbara kommuner ingår följande sju kommuner för IFO år 2017.
Lerum
Ängelholm
Österåker
Vallentuna
Härryda
Lidingö
Piteå
Förklaring till vissa nyckeltal bifogas nedan.
Nettokostnad IFO, kr/inv.: Nettokostnad för individ- och familjeomsorg, dividerat med antal invånare totalt 31/12.
Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser vård för vuxna med missbruksproblem, barn- och
ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning. Avser samtlig regi. Källa:
SCB.
Referenskostnad IFO, kr/inv.: Referenskostnaden för individ- och familjeomsorg redovisas i kronor per invånare den
31/12, och bygger på nettokostnaden för individ- och familjeomsorg i riket, andel arbetslösa utan ersättning, andel
lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel i
befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Uppgifter för ekonomiskt bistånd bygger på föregående
års utfall. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och
befolkningsutveckling. Dataunderlaget avser som regel det aktuella året. Källa: SKL.
Nettokostnadsavvikelse IFO, (%): Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för individ- och
familjeomsorg, kr/inv. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett
lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.
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LSS
Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnaden understiger referenskostanden under samtliga år för både Alingsås och
jämförbara kommuner. Storleken på gapet mellan netto- och referenskostnad varierar över tid
och är mindre för jämförbara kommuner. Nettokostnaden uppgår under 2018 till 6 tkr per
invånare för Alingsås kommun. För jämförbara kommuner uppgår denna kostnad till 6,1 tkr per
invånare.
Nettokostnad och referenskostnad LSS, tkr/inv
6,4
6,3
6,2
6,1
6,0
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5,0
4,9
4,8
4,7
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Nettokostnad Alingsås

Nettokostnad jämförbara kommuner

Referenskostnad Alingsås

Referenskostnad jämförbara kommuner

För verksamhet inom LSS är nettokostnadsavvikelsen positiv i den mening att kostnadsnivån
understiger den förväntade kostnadsnivån ur ett statistiskt perspektiv, vid ett förhållande med
genomsnittlig ambitions- och effektivitetsnivå. För Alingsås kommun och jämförbara kommuner är
nettokostnadsavvikelsen -4,4 procent respektive -0,8 procent. Fram till 2017 har avvikelsen
successivt försämrats då nettokostnaden har närmat sig referenskostnaden. Däremot minskade
avvikelsen kraftigt för Alingsås kommun 2018 till -4,4 procent. Göteborgsregionen har ett
försämrat kostnadsläge inom LSS med en avvikelse som uppgår till 4,3 procent 2018.
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Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0
-3,0
-4,0
-5,0

2013

2014

Alingsås

2015

2016

Göteborgsregionen

2017

2018

Jämförbara kommuner

Kvalitet – verksamheten
För LSS finns två kvalitetsnyckeltal där kommunen placeras bland de 25 procent sämsta inom det
ena av nyckeltalen och bland de mittersta 50 procenten inom det andra nyckeltalet. Placering
avser samtliga deltagande kommuner. Genomsnittstiden för utredningar är längre för Alingsås i
förhållande till jämförelsegrupperna över samtliga år.
Kvalitetsnyckeltal LSS

2013

2014

2015

2016

2017

2018

76

74

74

82

74

76

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende,
andel (%) av maxpoäng

Alingsås
Göteborgsregionen
(bortfall 4 kommuner)
Jämförbara kommuner
(bortfall 4 kommuner)

77

80

77

79

75

76

75

80

78

78

74

76

56

71

93

67

105

Utredningstid i antal dagar från ansökan till
beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde
(ej KKiK)

Alingsås
Göteborgsregionen
(bortfall 4 kommuner)
Jämförbara kommuner
(bortfall 5 kommuner)

37

40

42

42

42

26

21

36

47

48

Jämförbara kommuner och nyckeltalsbeskrivning
I gruppen jämförbara kommuner ingår följande sju kommuner för LSS år 2017.
Vallentuna
Mark
Västervik
Vänersborg
Skövde
Köping
Ljungby
Förklaring till vissa nyckeltal bifogas nedan.
Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv.: Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för
kommunens kostnader för LSS- och SFB-insatser, dividerat med antalet invånare 31/12. Avser insatser som ges med
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stöd av LSS, assistansersättning enligt SFB och HSL (hemsjukvård) i samband med LSS-insatser. Avser samtlig regi.
Källa: SCB.
Referenskostnad LSS, kr/inv.: Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella
året. Referenskostnaden för LSS beräknas med hjälp av antalet verkställda beslut 1/10 föregående år och
personalkostnadsindex. Källa: SKL.
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%): Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för LSS, kr/inv.
Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än
statistiskt förväntat. Källa: SKL.
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng: Baseras på resultatet av ett antal
delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom LSS grupp- och serviceboende. För varje delnyckeltal kan man ha ett värde
mellan 0-100 procent och detta poängsätts enligt följande - 0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p, 51-75 %
ger 3p, 76-99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med maximalt möjlig poäng och multipliceras
sedan med 100 för redovisning i procent. Källa: Delnyckeltalen är publicerade av kommunen i Kolada utifrån
anvisningar från RKA. Maxpoängen beräknas av RKA.
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde: Genomsnittligt antal
dagar som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats, alla insatser. Avser alla beslut om LSS-insats under årets 6
första månader (minimum 4 beslut per insats) exklusive omprövningar och beslut om sjukvikarie inom personlig
assistans. Inkluderar även beslut som leder till avslag. Källa: Egen undersökning i kommunen.
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Ny säkerhets- och
beredskapsorganisation
13
2019.549 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-25
Eija Suhonen

Kommunstyrelsen

2019.549 KS

Riktlinjer och organisation för säkerhet- och beredskap
samt säkerhetspolicy
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har en ny säkerhets- och beredskapsorganisation och förändringar har
gjorts i organisation och uppdrag. Alingsås kommun behöver besluta om en ny
säkerhetspolicy som ska antas av kommunfullmäktige för att ersätta tidigare policy antagen
av kommunfullmäktige den 31 maj 2006, § 77, samt att kommunstyrelsen ska besluta om
riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete.
Förvaltningens yttrande
Alingsås kommun anställde den 1 oktober 2018 en ny säkerhetschef. Det primära uppdraget
var att hålla samman och samordna säkerhets- och beredskapsarbetet i kommunen.
Till säkerhets- och beredskapsarbete kommer inom de närmaste åren en uppdatering av
tidigare uppgifter inom civil beredskap att innebära nya tillkommande arbetsuppgifter och
tillika nya arbetsområden. Vidare finns ett stort behov av både styrning och samordning i de
tidigare kända arbetsuppgifterna.
Kommunen har också valt att återta den beredskapssamordnartjänsten som tidigare
tillhandahölls av Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.
Efter inventering av ansvarsfördelning, omfattning och nuläge föreslår
kommunledningskontoret att en ny tydlig organisering av frågorna ska beslutas av såväl
kommunstyrelsen som kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till en ny säkerhetspolicy som ska ersätta
tidigare policy som utgår ifrån nuvarande organisation och uppdrag.
Kommunledningskontoret har också sammanställt förslag till nya riktlinjer som ska kopplas till
säkerhetspolicyn.

Ekonomisk bedömning
Varje åtgärdsförslag behöver utredas och hanteras i särskild ordning, då kostnader och
tidsresurser kan variera stort.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete antas.
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Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Säkerhetspolicy antas.

Beslutet ska skickas till
Nämnder, bolag och förbundsdirektion.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Eija Suhonen
Säkerhetschef
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Riktlinjer och organisation
för säkerhets- och
beredskapsarbete i Alingsås
kommun
Antagen av kommunstyrelsen XXXX-XX-XX

I Alingsås kommun är det tryggt, säkert och
välkomnande
Bakgrund
Alingsås kommun har en säkerhetspolicy som är antagen av
kommunfullmäktige. Policyn beskriver målsättningen för det beredskaps- och
säkerhetsarbete som ska bedrivas inom Alingsås kommun.
En viktig del i att uppnå policyns målsättning är samverkan och samordning
mellan kommunens förvaltningar, bolag och förbund. Ytterligare en viktig
komponent är att var del i arbetet delas upp på ett sådant sätt att ansvariga
tjänstepersoner kan utses. Det är också av stor vikt att
förvaltningsövergripande nätverk bildas och ges möjlighet att arbeta effektivt,
med klara uppgifter och ett uttalat mål om att arbetet ska medföra tydliga
effekter för oss som bor, verkar och vistas i kommunen.
En organisation för tydliga ansvarsområden följer i dessa riktlinjer, samt en
förväntan på deltagande från alla förvaltningar, bolag och förbund i den
utsträckning som behövs.
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Omfattning
Riktlinjerna gäller för hela den kommunala verksamheten. Det innebär att den
också gäller för våra kommunala bolag och vårt räddningstjänstförbund.
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Ansvar och organisation
För att uppnå största möjliga effekt av arbetet krävs samverkan. Kommunen är
en komplex organisation med en kompetens som sträcker sig över många
områden. Att samla rätt kompetenser för rätt frågor är en bra förutsättning för
att just önskad effekt ska uppstå. Här följer de områden där ansvarig
tjänsteperson ska utpekas av säkerhetschef i samråd med tjänstepersonens
chefo Intern säkerhet, arbetsmiljö
o Systematiskt arbetsmiljöarbete
o Systematiskt brandskyddsarbete
o Lokalsäkerhet, bevakning
o It-säkerhet
o Informationssäkerhet
o Skydd mot grov organiserad brottslighet
o Evenemangssäkerhet
o Signalskydd
o Säkerhetsskydd


Beredskap och krishantering
o Arbetsuppgifter enligt ”Överenskommelse om kommunernas
krisberedskap 2019-2020” MSB och SKL (dnr MSB 2018-09779)
o Kriskommunikation
o Psykosocialt omhändertagande, POSOM
o Tjänsteman i beredskap
o Tekniska system för beredskap, krishantering och civilt försvar.
Rakel, WIS och Signe (kryptodator)



Civilt försvar
o Arbetsuppgifter enligt ”Överenskommelse om kommunernas
arbete med civilt försvar”, MSB och SKL (dnr MSB 2018-09779)



Andra säkerhets- och beredskapsuppdrag
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o Säkerhet i fysisk planering
o Arbete mot våldsbejakande extremism
o Brottsförebyggande arbete
Samverkan
För att beredskaps- och säkerhetsarbetet ska fungera som ett system behövs
systematiskt samverkan på rätt nivå, om rätt sak och med rätt kompetenser
närvarande.

Var grupp behöver ha ett tydligt mål och syfte. Vidare bör effekten av gruppens
arbete vara tydligt och mätbart.

Många av ansvarsområdena kan klustras ihop med varandra och ha
gemensamma möten. Andra områden behöver inte möten alls och ytterligare
andra kan också behöva externa medverkande.

Bifogat följer en sammanställning och matris på mötena, deltagandet samt
frekvens på möten.

Ansvarig tjänsteperson
Den tjänsteperson som uppdras att ha ansvar inom något utpekat
ansvarsområde inom säkerhet eller beredskap har ansvar för att –


Ange mål och syfte med arbetet



Skapa mätbara effektmål



Rapportera gruppens arbete årligen



Administrera gruppens möten

Resursåtgång
Page 150 of 252

4

För att arbetet ska ha den förvaltningsövergripande effekt som krävs ska
förvaltningarna avsätta personal och resurser i den mån som krävs för att nå
uppsatta mål inom respektive område. Den bifogade matrisen är en
uppskattning av såväl tid- som resursåtgång. Antalet möten förväntas minska i
takt med att organisationen mognar och tillräckligt starka nätverk har skapats.

Uppföljning
Arbetet sak årligen rapporteras till säkerhetschefen som sammanställer en
rapport till kommunstyrelsen. Vid rapporteringstillfället sker också eventuell
revidering av policy och riktlinjer.
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Säkerhetspolicy för Alingsås
kommun
Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

I Alingsås kommun är det tryggt, säkert och
välkomnande
Målsättningen med Alingsås kommuns säkerhetsarbete är att:


kommunen medverkar till en trygg och säkert och välkomnande för de
som bor, arbetar eller i övrigt vistas i Alingsås,



alla som är anställda eller har förtroendeuppdrag i kommunen ska känna
trygghet i sin arbetsutövning,



samtliga verksamheter i kommunens regi ska bedrivas med mycket god
säkerhet och fungera även vid svåra påfrestningar i samhället i fred och
under höjd beredskap,



sårbarheten för brand, brott eller andra skador inom kommunens
verksamheter ska kontinuerligt minska.

Målsättningen ska uppnås genom att:


kommunen har ett systematiskt och förvaltningsövergripande
säkerhetsarbete. Arbetet sker i nära samverkan med förvaltningar, bolag
och förbund,



kommunen centralt och nämnderna/förvaltningarna genomför risk- och
sårbarhetsanalyser enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap,



säkerhetsaspekter ingår vid all verksamhets- och lokalplanering,



all personal informeras och utbildas om hur säkerhetsarbetet inom deras
respektive verksamheten ska bedrivas.

Omfattning
1
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Säkerhetspolicyn gäller för hela den kommunala verksamheten. Det innebär att
den också gäller för våra kommunala bolag och vårt räddningstjänstförbund.
Säkerhetspolicyn kompletteras med riktlinjer och anvisningar.
Ansvar
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för organisering och
uppföljning av säkerhetsarbetet.
Respektive nämnd har ansvaret för att säkerhetspolicyn med tillhörande
riktlinjer efterlevs. Verksamhetsspecifika instruktioner kan vid behov utarbetas.
Säkerhetsarbetet följer linjeorganisationen – varje chef har ansvaret för
säkerhetsfrågor och riskhantering inom sin verksamhet.
Kommunstyrelsen utövar genom säkerhetschefen fortlöpande tillsyn samt
samordnar och ger råd och direktiv inom säkerhetsområdet.
Varje förvaltning utser kontaktpersoner inom de ansvarsområden som
förtydligas i de riktlinjer som kopplas till säkerhetspolicyn.
Varje medarbetare är ansvarig för att efterleva denna policy och kommunens
övriga regelverk för säkerhet.

Säkerhetsrapportering
Kommunledningen ska ha kunskap om skador, brott och incidenter som
drabbar verksamheterna. Incidenter rapporteras omedelbart till
säkerhetsenheten.

Bilaga – Riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete i
Alingsås kommun
2
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Visselblåsarfunktion i
Alingsås kommun
15
2019.519 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-24
Malin Lindholm
0322-616237
2019.519 KS

Kommunstyrelsen

Förslag riktlinje för visselblåsarfunktion
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 12 december 2018 om
Flerårsstrategi för Alingsås kommun 2019-2021,§ 226, där kommunledningskontoret gavs i
uppdrag att utforma en visselblåsarfunktion. I Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2019-2021,
beslutad vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 februari 2019, § 25, fick
stabsavdelningen i uppdrag att inrätta funktionen.
Syftet med att anta en riktlinje för visselblåsarfunktionen är att beskriva funktionens syfte,
utformning och avgränsningar.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret föreslår att visselblåsarfunktionen träder i kraft från och med den 1
januari 2020. Syftet med funktionen är att säkerställa att eventuella allvarliga oegentligheter
inom kommunkoncernen kommer till kommunens kännedom när ordinarie vägar för
kommunikation av någon anledning inte fungerar. Visselblåsarfunktionen är en del i
kommunens arbete med att följa policy mot korruption och att arbeta aktivt mot eventuella
oegentligheter i organisationen.
Vid omvärldsbevakning av hur andra kommuner utformat visselblåsarfunktioner framkommer
att drygt hälften har en konstruktion av funktionen där både initial bedömning och utredning
sker internt i kommunen. Den andra hälften av kommunerna har istället valt en konstruktion
där initial bedömning görs av extern leverantör som lämnar rekommendation till kommunen
om vidare hantering av framkomna uppgifter. Även i dessa fall sker dock en del av
utredningen inom kommunen. Ingen kommun har en helt extern visselblåsarfunktion vilket
bedöms bero på att utredningen till viss del kräver god kännedom om kommunens
organisation, samt kommunala rutiner, regler och lagstiftning och tillgång till SKLs juridiska
rådgivning. Kommunledningskontorets bedömning är därför att det är ändamålsenligt och
kostnadseffektivt att utredningsfunktionen ligger inom kommunens egen organisation.
För att ha ett riskbaserat förhållningssätt till arbetet i visselblåsarfunktionen föreslås att
bedömning av inkomna anmälningar sker gemensamt av tre utsedda tjänstepersoner. En
tjänsteperson föreslås vara utsedd som ersättare i de fall någon av de ordinarie
tjänstepersonerna är jäviga eller av andra anledningar inte kan, bör eller ska delta i
handläggningen av ärendena. De roller som föreslås ingå i funktionen är utsedda för att de är
centralt placerade i organisationen, innehar kompetens att göra bedömning av anmälningar
samt utifrån sin så långt som möjligt självständiga ställning i organisationen. I de situationer
det kvarstår en risk för jäv, eller anmälan gäller något av särskilt allvarlig eller omfattande art,
föreslås att utomstående utredare anlitas för att genomföra aktuell utredning.
För att ha en transparent och rättssäker funktion bör kommunstyrelsen anta riktlinjer för att
beskriva hur visselblåsarfunktionen ska fungera. Riktlinjerna kan sedan kompletteras med
styrdokument i form av rutiner som syftar till att stödja visselblåsarfunktionens praktiska
arbete.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget kommer att innebära en kostnad för de fall extern leverantör avropas för att
genomföra utredning.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Riktlinjer för visselblåsarfunktion i Alingsås kommun antas.
Visselblåsarafunktionen träder i kraft 1 januari 2020.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag, stabschef, säkerhetsskyddschef, beredskapshandläggare,
kommunjurist

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist
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Riktlinjer för
visselblåsarfunktionen i
Alingsås kommun
Antagen av kommunstyrelsen den xx 2019, § xx.

Visselblåsarfunktionen
Alingsås kommun har från och med den 1 januari 2020 en visselblåsarfunktion. Syftet med
funktionen är att säkerställa att eventuella oegentligheter kommer till kommunledningens
kännedom när ordinarie vägar för kommunikation av någon anledning inte fungerar.
Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare, uppdragstagare
och förtroendevalda i Alingsås kommunkoncernen ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden
begångna av personer i ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot
och hanteras på ett korrekt sätt. Visselblåsarfunktionen omfattar hela Alingsås kommunkoncern,
vilket innebär kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samtliga nämnder, förvaltningar och
kommunala bolag.
Funktionen syftar till att synliggöra särskilt allvarliga oegentligheter samt tydliggöra att Alingsås
kommun tar misstankar om oegentligheter och korruption på stort allvar.

När funktionen ska användas
Funktionen ska användas vid misstanke om allvarliga oegentligheter begångna av
person/personer i ledande ställning, när kommunens ordinarie interna rapporteringskanaler inte
bedöms vara möjliga eller lämpliga att använda.
Den ordinarie ordningen är att anställda ska anmäla misstanke om allvarliga oegentligheter till sin
närmaste chef. I vissa situationer är detta av olika anledningar inte möjligt. Det kan röra sig om
situationer där misstankarna rör den egna chefen eller att den anställde är rädd att anmälan ska
leda till repressalier. Det är viktigt att poängtera att det endast är när ordinarie rapporteringsvägar
inte är möjliga som visselblåsarfunktionen ska användas.

Allvarliga oegentligheter

Det är inte möjligt att uttömmande räkna upp vad som faller in under begreppet "allvarliga
oegentligheter", varför följande endast är exempel på agerande som kan anses falla in under
begreppet:


Ekonomisk brottslighet såsom givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
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Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
Allvarliga former av diskriminering och trakasserier
Tjänstefel
Sekretessbrott
Grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
Försök att dölja något av ovanstående
Jäv i alla former av situationer
Andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning

Organisation och roller
Visselblåsarfunktionen är placerad inom stabsavdelningen på kommunledningskontoret.
Rapporteringslösningen tillhandahålls av IT-avdelningen i form av en funktionsbrevlåda samt ett
kontaktformulär på alingsas.se. Det är även möjligt att skicka fysisk post till funktionen, genom
att ställa brevet till visselblåsarfunktionen.
Roller på kommunledningskontoret i form av säkerhetsskyddschef, stabschef och kommunjurist
ansvarar gemensamt för värdering av inkomna anmälningar och beslutar om fortsatt hantering av
dessa ärenden. Vid förfall för någon av dessa tjänstepersoner, eller då någon av rollerna inte kan
delta i handläggningen på grund av att ärendet har sådan anknytning till tjänstepersonen själv att
det inte är lämpligt, ersätter beredskapshandläggare. Rollerna är utsedda för att de är centralt
placerade i kommunen, har kompetens att ta ställning till inkomna anmälningar samt innehar en
så långt som möjligt självständig ställning i organisationen. De tjänstepersoner som tjänstgör
inom visselblåsarfunktionen kommer att vara placerade i säkerhetsklass.
I situationer där det finns risk för jäv eller anmälan gäller något av särskilt allvarlig art anlitar
visselblåsarfunktionen utomstående utredare.

Hantering av inkomna anmälningar
För inkomna anmälningar görs först en bedömning om de faller inom visselblåsarfunktionens
syfte, och om anmälan bedöms avse en sådan fråga påbörjas en utredning. Visselblåsarfunktionen
gör bedömningen om extern hjälp behöver anlitas för att genomföra hela eller delar av
utredningen.
Utredningen syftar till att:






Utreda närmare vad anmälan avser
Värdera anmälans karaktär och allvarlighetsgrad
Utreda om anmälan är sakligt grundad och om behov finns av omedelbara åtgärder
Klargöra vilka ytterligare utredningar som kan/bör genomföras
Utgöra en grund för en bedömning och en rekommendation om hur ärendet bör hanteras

Den som omfattas av anmälan ska medverka till att utredningen kan genomföras så enkelt och
effektivt som möjligt genom att vara anträffbar och lämna efterfrågat material, samt inte vidta
några åtgärder som kan störa utredningen.
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Gällande alla anmälningar som lämnas anonymt är det viktigt att anmälarens identitet inte röjs
eller eftersöks. Att inte röja anmälarens identitet garanterar att anmälaren inte upplever en risk att
bli utsatt för repressalier. De tekniska och organisatoriska lösningarna för visselblåsarfunktionen
syftar till att begränsa tillgången till den information som inkommit samt de eventuella
upplysningar kring identitet som lämnats. Behörighetsstyrning sker så att endast ett fåtal utsedda
roller har åtkomst till uppgifterna.
Den som utpekas i anmälan har rätt att få reda på det, och information ska ges så snart det inte
bedöms påverka utredningen negativt. Informationen kan med fördel lämnas av närmaste chef,
eller på annat sätt om det är lämpligt.
Alla utredningar utmynnar i en dokumenterad bedömning samt en eventuell rekommendation
om vilka åtgärder som bör vidtas.

Polisanmälan
Om bedömning görs att det finns misstanke om brott ska en polisanmälan göras. I dessa fall sker
fortsatt utredning inom ramen för polis- och/eller åklagarmyndighetens arbete och inte inom
visselblåsarfunktionen.

Återrapportering
Visselblåsarfunktionens ärenden återrapporteras årligen till kommunstyrelsen i anonymiserad
form. Återrapporteringen ger de förtroendevalda möjlighet till insyn i funktionen samt hur
organisation och utredningsfunktion fungerat under året.

Allmänna handlingar
Inkomna anmälningar är allmänna handlingar som diarieförs och kan begäras ut. En
sekretessprövning sker vid varje utlämnande, men det bör noteras att det sällan finns grund i
lagstiftningen att sekretessbelägga varken namngivna personers identitet eller de omständigheter
som anmälan pekar på. Anmälare som lämnar uppgifter behöver därför vara medvetna om att
dessa kan komma att bli offentliga.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-23
Jerker Gussmo

Kommunstyrelsen

2018.303 KS

Genomförande handlingsplan effekt #6.0 - Centralisering av
stödfunktioner inom HR
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142 om den politiska handlingsplanen
Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017, § 159 om genomförandeplan
av handlingsplanen.
Enligt handlingsplanen och genomförandeplanen har kommunledningskontoret i uppdrag att
samla kommunens stödfunktioner i form av controllers, HR-strateger, kommunikatörer och
nämndsekreterare under år 2018.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har sedan hösten 2017 arbetat aktivt med genomförandet av
handlingsplan Effekt, flertalet av punkterna har genomförts.
Gällande punkt 6, att samla kommunens stödfunktioner inom HR har
kommunledningskontoret from 2019-04-01 genomfört centraliseringen. Totalt 7,0 årsarbetare
har centraliserats och finansieringsfrågan beaktas i kommunens budgetberedning.
HR-avdelningen är organisatoriskt indelad i två enheter, HR-enheten och Löne- och
bemanningsenheten, varav de nyligen centraliserade HR-medarbetarna återfinns inom HRenheten.
Under våren 2019 har ett gemensamt uppdrag för HR arbetats fram i dialog med
förvaltningschefer med syfte att hitta en gemensam grund att stå på gällande nivå av stöd
från HR. Fokus framåt ligger på att ha dialog med förvaltningarna om verksamhetens behov
och framtagande av kommungemensamma arbetssätt, riktlinjer och rutiner där så är möjligt
och resurseffektivt. Genom centraliseringen har sårbarheten i HR-stödet minskats.
Ekonomisk bedömning
Finansiering och ramjusteringar beaktas i kommunens budgetberedning.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Uppdraget att centralisera kommunens HR-funktion godkänns och anses slutfört.
Finansiering och ramjusteringar beaktas i kommunens budgetberedning.

Beslutet ska skickas till
Flerårsstrategiberedningen
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Maria Standar
Kommundirektör

Jerker Gussmo
Personalchef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-24
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-28

§ 205 2018.303 KS

Genomförande handlingsplan Effekt # 6.0 - Samla kommunens
stödfunktioner
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017, § 142 om den politiska handlingsplanen
Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017, § 159 om genomförandeplan
av handlingsplanen.
Enligt handlingsplanen och genomförandeplanen har kommunledningskontoret i uppdrag att
samla kommunens stödfunktioner i form av controllers, HR-strateger, kommunikatörer och
nämndsekreterare under år 2018. Kommunstyrelsen beslutade den 28 maj 2018, § 93 att
senarelägga uppdraget att samla och centralisera personal inom yrkeskategorierna HRstrateger, kommunikatörer och nämndsekreterare.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 november 2018 lämnat följande yttrande:
Under hösten 2017 genomfördes en genomlysning av förutsättningarna för att samla
samtliga nämndsekreterare enligt handlingsplan Effekt. Genomlysningen innebar bland
annat intervjuer med samtliga förvaltningschefer. Av genomlysningen framkom att det var
komplext att samla stödfunktionen nämndsekreterare i Alingsås kommun. Samtliga
nämndsekreterare/förvaltningssekreterare har flera olika arbetsuppgifter i sina tjänster, där
sekreterarskapet rör sig om mellan 10 – 25 procent av en heltidstjänst. Att då centralisera
stödfunktionen nämndsekreterare skulle innebära att funktionen skulle innehas av ett stort
antal individer med behov av ytterligare arbetsuppgifter centralt. Det skulle i sin tur innebära
att förvaltningarna får rekrytera ny personal för att sköta resterande arbetsuppgifter som
nämndsekreterare/förvaltningssekreterare har utfört utöver sekreterarskapet. Inget av detta
skulle generera kostnadsbesparingar. Alternativet skulle innebära ökad administration för
såväl den centrala organisationen/enheten som för förvaltningarna.
Sedan våren 2018 är enheten för juridik, kansli och upphandling på kommunledningskontoret
bemannad med två kanslistrateger. Kanslistrategerna har sedan hösten 2018 uppdraget att
samordna och följa ärendehanteringen på kommunledningskontoret, men även den
kommunövergripande ärendehanteringen. Strategerna arbetar nära tillsammans med
kommunsekreterare, och har möten månadsvis med samtliga
nämndsekreterare/förvaltningssekreterare vid förvaltningarna för att kvalitetssäkra
processerna.
Under hösten har en ärendehandbok samt kommungemensamma regler för tjänsteskrivelser
och regler för protokollskrivning tagits fram. Dokumenten kommer att underlätta arbetet med
att leda och samordna nämndprocessen. Förutom att följa ärenden kommer
kanslistrategerna arbeta med uppföljning och stöd av fattade beslut för att säkerställa
verkställighet.
Kommunstyrelsen har behandlat ärende 12 november 2018, § 197.
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Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-11-28

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:

Den del i handlingsplan Effekt # 6 som rör nämndsekreterare genomförs ej.
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Utdragsbestyrkande

Risk- och sårbarhetsanalys
enligt lag om extraordinära
händelser
17
2019.272 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-25
Krister Lankinen

Kommunstyrelsen

2019.272 KS

Risk- och sårbarhetsanalys enligt lag om extraordinära
händelser 2019-2022
Ärendebeskrivning
Varje kommun ska enligt lag (2006:544), om kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap 1§, identifiera, värdera och
analysera sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och sårbarhetsanalys. Målet
med analysen är att den ska utgöra ett planeringsunderlag och ge aktörerna inom
kommunen en gemensam förståelse för vad som är skyddsvärt och vilka allvarliga hot och
risker som finns i kommunen. Avgränsningarna i arbetet innebär i första hand att endast
risker som kan föranleda en större samhällsstörning och/eller leda till en extraordinär
händelse har analyserats.
Kommunen ska under mandatperiodens första år sammanställa och rapportera resultatet av
sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalys (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
författningssamling (2015:5).
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har sammanställt en risk- och sårbarhetsanalys för Alingsås
kommun 2019-2022. I analysen föreslås ett antal åtgärder för att höja kommunens förmåga
att förebygga och hantera extraordinära händelser.
Ekonomisk bedömning
Varje åtgärdsförslag behöver utredas och hanteras i särskild ordning, då kostnader och
tidsresurser kan variera stort.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Risk- och sårbarhetsanalys Alingsås kommun 2019-2022 antas.
Bilaga
Risk- och sårbarhetsanalys Alingsås kommun 2019-2022.
Beslutet ska skickas till
Nämnder, bolag och förbundsdirektion.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Krister Lankinen
BeredskapssamordnareCecilia Knutsson,

Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-25
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Risk- och sårbarhetsanalys
Alingsås kommun
2019-2022
Antagen av kommunfullmäktige den xxxx-xx-xx
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Sammanfattning
Varje kommun ska enligt lag (2006:544), om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 kap 1§, identifiera,
värdera och analysera sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och
sårbarhetsanalys. Målet med analysen är att den ska utgöra ett planeringsunderlag och
ge aktörerna inom kommunen en gemensam förståelse för vad som är skyddsvärt och
vilka allvarliga hot och risker som finns i kommunen. Avgränsningarna i arbetet innebär
i första hand att endast risker som kan föranleda en större samhällsstörning och/eller
leda till en extraordinär händelse har analyserats.
Underlaget till risk- och sårbarhetsanalysen har tagits fram med hjälp av
Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) modell för risk- och sårbarhetsanalys (FORSAmodellen). Fokus i denna analys har i huvudsak varit på att tillvarata slutsatserna från
tidigare genomförd analys.
Genom analysen identifierades flera risker varav de största hoten bedöms vara en
större brand, skolskjutning, höga flöden och avbrott i vattenförsörjningen. Med
bakgrund av analysen har åtgärdsbehov sammanställts för att arbeta och förbättra
säkerheten ytterligare i kommunen. Exempel på åtgärder är att upprätta och uppdatera
styrdokument för krishantering, analysering och hantering av antagonistiska hot och
planering och testande av reservkraft.

3
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Inledning
Alla kommuner ska göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
Varje kommun ska enligt lag (2006:544), om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap kap. 2 1§, identifiera,
värdera och analysera sina risker och sårbarheter i en sammanställd risk- och
sårbarhetsanalys.
Kommunen får årligen ett anslag från staten för att arbeta med kommunens
krisberedskap. I anslaget ingår ett grundbelopp för att finansiera en tjänst för detta,
och till att bedriva relaterad verksamhet såsom utbildning och övning av kommunens
krisledningsorganisation. Bidraget ska även gå till arbetet med risk- och
sårbarhetsanalys, planering, geografiskt områdesansvar, rapportering och höjd
beredskap.
Enligt 4§ i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling
(MSBFS 2015:5) ska kommunen senast den 31 oktober under det första kalenderåret
efter ordinarie val till kommunfullmäktige sammanställa och rapportera resultatet av
sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalysen. En uppföljning ska enligt 5§ (i MSBFS
2015:5) rapporteras till länsstyrelsen senast den 15 februari under mandatperiodens
övriga år.
Fram till år 2019 har Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVFR) haft
ansvaret för att samordna arbetet med kommunens risk och sårbarhetsanalys, från och
med 2019 kommer arbetet att samordnas av säkerhetsenheten på
kommunledningskontoret. För att få en heltäckande bild av kommunen behöver
samtliga verksamheter kunna bidra i arbetet med analysen, som sammanställs och
rapporteras till länsstyrelsen av säkerhetsenheten.

Risk- och sårbarhetsanalysen ska behandla extraordinära händelser
Enligt lagstiftningen ska en extraordinär händelse uppfylla samtliga tre kriterier:
4
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1. Händelsen avviker från det normala.
2. Händelsen innebär en allvarlig störning eller överhängande fara för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner.
3. Händelsen kräver skyndsamma insatser av kommunen.
Risk- och sårbarhetsanalysen utgår från vad som är skyddsvärt i vår kommun, och som
kan bli påverkat vid en extraordinär händelse. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har formulerat fem övergripande skyddsvärden.


Människors liv och hälsa



Samhällets funktionalitet



Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter



Miljö och ekonomiska värden



Nationell suveränitet

Risk- och sårbarhetsanalysen ska stärka kommunens förmåga
Risk- och sårbarhetsanalysen ska innefatta kommunens organisation, kommunala
bolag, kommunalförbund samt kommunens geografiska områdesansvar, det vill säga
andra aktörer som kan bli påverkade vid en kris, och som kan kräva samordning.
Risk- och sårbarhetsanalysen ska användas för att planera och genomföra åtgärder för
att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera
extraordinära händelser. Inträffade kriser ska utvärderas av kommunen, och underlaget
från utvärderingarna ska användas i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen.
Beskrivning av kommunen och dess geografiska område
Alingsås kommun har ca 41 000 invånare varav drygt 27 000 bor i centralorten.
Kommunens centralort består till stor del av välbevarad trähusbebyggelse från 1800talet, omgiven av en landsbygd med såväl sjörika stora skogsområden, som öppna
landskap med åkrar och ängar. Kommunen är 551 km² till ytan.
5
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Inom kommunen finns ett antal träbyggnader som är klassade som byggnadsminnen
och det finns också många kyrkor med högt kulturellt värde. Nolhaga slott, Gräfsnäs
slottspark med ruinen och bysamlingar som Erska och Ödenäs är andra miljöer med
högt kulturvärde.

Handel och kommunalägda bolag
Näringslivsstrukturen i Alingsås utgörs främst av små till mellanstora företag.
Tillverkningsindustrin är inte speciellt framträdande i jämförelse med länet och riket.
Alingsås Energi Nät AB levererar el till större delen av Alingsås invånare och
bostadsbolaget Alingsåshem har flera fastigheter för både kommunal verksamhet och
för privat uthyrning. Båda dessa bolag är kommunala.

Infrastruktur
Genom Alingsås kommun löper E 20 mellan Göteborg och Stockholm, väg 42
genom norra kommundelen och väg 180 och 190 från Borås mot Trollhättan.
Västra stambanan genom stadens centrum är en viktig länk för en mycket omfattande
godstrafik mellan Göteborgs hamn och många orter i Sverige. Järnvägen har också en
mycket stor betydelse för kommunikationer lokalt, regionalt och nationellt.

Göteborgsregionens kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är en samarbetsorganisation för 13
kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner över 1 miljon invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för
idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till
kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.
6
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Verksamheten bedrivs i ett kommunalförbund som leds av ett politiskt valt
förbundsfullmäktige som i sin tur utser en förbundsstyrelse.

Alingsås kommun
Alingsås kommuns politiska organisation med kommunalägda bolag,
räddningstjänstförbund, nämnder och förvaltningar redovisas i figur 1.

7
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Figur 1 – Alingsås kommuns organisation
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Arbetsprocess och metod
Dispositionen följer en given mall för kommuner
Dispositionen av denna analys utgår från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter (MSBFS 2015:5) för kommuner och landstings risk och
sårbarhetsanalys som beslutades 26 januari 2015. Avsikten med föreskriften är att ge
bättre förutsättningar för att bedöma risker, sårbarheter och krishanteringsförmåga.
Föreskriften innebär att redovisningen ska ske enligt en given disposition och ett antal
givna punkter för att hålla en god kvalitet och skapa en så god jämförbarhet och
enhetlighet som möjligt.

Hög personalomsättning och omorganisation har fördröjt säkerhetsarbetet
Omorganisation och personalomsättning på flera nivåer i kommunen har lett till att
säkerhets- och beredskapsarbetet inte har kunnat bedrivas på ett ändamålsenligt sätt
den senaste tiden. Detta återspeglas delvis i denna risk- och sårbarhetsanalys, där
fokus i huvudsak har lagts på att revidera äldre uppgifter och att tillvarata slutsatserna
från tidigare genomförd analys. Inriktningen har i huvudsak därmed inte varit att samla
in nya data, utan istället att arbeta med det material som redan finns insamlat.
Sedan sensommaren 2019 är den nyetablerade säkerhetsenheten, tillhörande
kommunledningskontoret komplett. Under hösten 2019 består arbetet i att etablera
politisk förankring och att sätta riktlinjer och rutiner för det samlade säkerhetarbetet i
kommunens nya organisation. Inom ramen för krisberedskap är ambitionen att
vidareutveckla och komplettera risk-och sårbarhetsanalysen under 2019-2020,
efterhand som organisationen har satts, befattningar har tillsatts och nyckelpersonal
har lärt känna sin verksamhet.
Analysen bygger på FORSA-modellen
Underlaget till risk- och sårbarhetsanalysen har tagits fram med hjälp av
Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) modell för risk- och sårbarhetsanalys (FORSA9
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modellen). FORSA-modellen uppfyller riktlinjerna för risk- och sårbarhetsanalys enligt
MSBFS 2015:5.
Alingsås kommun har i samverkan med Sjuhäradskommunerna tolkat FORSAmodellen och omsatt den till en arbetsmall. I mallen identifieras först den analyserade
verksamhetens prioriterade åtaganden (PÅ), det vill säga de konkreta uppgifter som
verksamheten har, som kan anses vara samhällsviktiga. Därefter identifieras alla de

disponibla resurser (DR), eller skydd som verksamheten har för tillfället för att kunna
bedriva sina prioriterade åtaganden vid en eventuell störning. Sedan appliceras ett
scenario som beskriver någon form av samhälsstörning, och skyddets status och
verksamhetens förmåga att fortsätta lösa uppgifterna bedöms utefter givna
förutsättningar. Slutligen granskas det bedömda utfallet och åtgärder arbetas fram för
att göra verksamheten mer robust i framtiden.
Grundmaterialet till risk och sårbarhetsanalysen har tagits fram genom ett samarbete
mellan kommunens förvaltningar, bolag och Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund. Risk- och sårbarhetsanalysen är baserad på analyser,
inträffade händelser och genomförda övningar.
Avgränsningarna i arbetet innebär i första hand att endast de risker, som kan föranleda
en samhällsstörning och/eller leda till en extraordinär händelse, har analyserats.

Samhällsviktig verksamhet inom kommunens
geografiska område
Redovisningen av identifierad samhällsviktig verksamhet utgår från nedanstående 11
samhällssektorer och funktioner.
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”Viktig samhällsfunktion” – nödvändiga för samhället
Viktig samhällsfunktion är ett samlingsbegrepp för de verksamheter som upprätthåller
en viss funktionalitet. Varje sådan funktion ingår i en eller flera samhällssektorer och
upprätthålls av en eller flera samhällsviktiga verksamheter.
”Samhällsviktig verksamhet” – upprätthåller viktiga samhällsfunktioner
Begreppet samhällsviktig verksamhet benämns i 4 § punkt 3 i MSBFS 2015:5.
Identifieringen av sådan verksamhet sker enligt 4 § punkt 3 i allmänna råden i denna
författning.
Med samhällsviktig verksamhet avses de verksamheter, anläggningar, noder,
infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för upprätthållandet av
viktiga samhällsfunktioner.
Endast verksamhet som absolut behövs för upprätthållandet av viktiga
samhällsfunktioner vid allvarliga händelser eller kriser bör identifieras som
samhällsviktig.
Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal betydelse.
Nationellt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall eller störning i
verksamheten kan leda till allvarliga nationella eller internationella konsekvenser.
Regionalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall eller en
störning i verksamheten kan leda till allvarliga regionala konsekvenser.
Lokalt samhällsviktig verksamhet är verksamhet som vid ett bortfall eller en störning i
verksamheten kan leda till allvarliga lokala konsekvenser.
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Samhällssektor
Med samhällssektor avses i detta sammanhang de olika områden inom vilka viktiga
samhällsfunktioner finns och samhällsviktig verksamhet kan identifieras. I tabell 1
redovisas den samhällsviktiga verksamhet som har identifierats i Alingsås.
Energiförsörjning
Produktion av el, distribution av el, produktion och distribution av fjärrvärme,
produktion och distribution av bränslen och drivmedel.
Finansiella tjänster
Betalningar, tillgång till kontanter, centrala betalningssystemet, värdepappershandel.
Handel och industri
Bygg- och entreprenadverksamhet, detaljhandel, tillverkningsindustri.
Hälso- och sjukvård
Akutsjukvård, läkemedels- och materielförsörjning samt omsorg om barn,
funktionshindrade och äldre, primärvård, psykiatri, socialtjänst, smittskydd för djur och
människor.
Information och Kommunikation
Telefoni (mobil och fast), internet, radiokommunikation, distribution av post, produktion
och distribution av dagstidningar, webbaserad information, sociala medier.
Kommunalteknisk försörjning
Avloppshantering, renhållning, dricksvatten- och väghållningsförsörjning.
Livsmedel
Distribution av livsmedel, primärproduktion av livsmedel, kontroll av livsmedel,
tillverkning av livsmedel.
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Offentlig förvaltning
Lokal ledning, regional ledning, nationell ledning, begravningsverksamhet, diplomatisk
och konsulär verksamhet.
Skydd och säkerhet
Domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, kustbevakning,
polis, räddningstjänst, alarmeringstjänst, tullkontroll, gränsskydd och
immigrationskontroll, bevaknings- och säkerhetsverksamhet.
Socialförsäkringar
Allmänna pensionssystemet, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen.
Transporter
Flygtransport, järnvägstransport, sjötransport, vägtransport, kollektivtrafik.

Tabell 1 – Identifierad samhällsviktig verksamhet i Alingsås

Sektor

Offentlig

Privat

Energiförsörjning

Alingsås energi AB

Bjärke energi

Frivillig

Vattenfall
Finansiella tjänster

Löneadministration

Nordea

Försörjningsstöd

Handelsbanken
Sparbanken Alingsås
Länsförsäkringar
SEB
Uttagsautomater
Insättningsautomater

Handel- och industri

Alingsås tvätteri

Alingsås Handel

Hälso- och sjukvård

Äldreboenden

Äldreboenden

Missionskyrkan

Barnomsorg

Barnomsorg

Pingstkyrkan

samt omsorg
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LSS-boenden

Primärvård

IFO

Bräcke diakoni

Korskyrkan

Alingsås Lasarett
Primärvård
Svenska kyrkan
Ambulanssjukvård
Information och

Kommunikationsenheten

Sociala medier

Sociala medier

Upplysningscentralen

Alingsås Tidning

Frivilliga radio-

kommunikation
organisationen
www.alingsas.se

Alingsåskuriren

MSB (RAKEL, WIS)

Teleoperatörer

www.krisinformation.se

Teracom

P4

Lokalradio

Närradioföreningen

113 13
Kommunalteknisk

Vatten och avlopp

försörjning
Sophämtning
Väghållning
Livsmedel

Miljökontoret

ICA
Coop
Willys
Lidl

Offentlig förvaltning

Förvaltingsledning

Fonus Begravningsbyrå
Bybergs Begravningsbyrå
BG Björkdahls
Begravningsbyrå

Skydd och säkerhet

Säkerhetsenheten

Alingsås Tingsrätt

Räddningstjänstförbund

Polisstation

Försvarsmakten

Automatlarm via IPtelefoni

Socialförsäkringar

Försörjningsstöd
Försäkringskassan
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Arbetsförmedling

Arbetsförmedling

Kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga
verksamhet
Följande kritiska beroenden är identifierade i analysen (tabell 2). Dessa är vitala för att
upprätthålla kommunens samhällsviktiga funktioner.

Kritiskt beroende

Förklaring

Personal

Specialkompetens inom vitt skilda områden såsom
teknik och omvårdnad.

El

Nödvändigt för bl.a. värme, ljus, IT och

Vatten

dricksvatten.
Används
som dricksvatten, och för matlagning

Kommunikation
Transporter &
fordon
IT-system och
informationssäkerh
et
Infrastruktur
Kapital

och hygienbehov.
Telefoni och larmfunktioner, samt andra
kommunikationsmedel är nödvändiga för den dagliga
verksamheten och för krisledning.
Transporter av bl.a. kost, medicin, drivmedel och
personal måste fungera. Specialfordon krävs för
Fungerande IT-system är nödvändiga för den
ett antal verksamheter.
dagliga driften av kommunens verksamheter, och
Infrastruktur
förInformationens
transporter ochkonfidentialitet,
för distribution av
för
krisledning.
bl.a. el, vatten, telefoni- och IT-tjänster
riktighet och tillgänglighet måste säkerställas.
Kapital för utbetalning av lön och försörjningsstöd.

Tabell 2 - Identifierade kritiska beroenden i Alingsås kommun
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Disponibla resurser
För att bättre kunna uppfylla de krav som ställs på en kommun att upprätthålla viss
verksamhet även vid kriser, finns det olika typer av resurser som kommunens
krishanteringsorganisation kan disponera, dels för att undvika påverkan på
samhällsviktiga verksamheter och dels för att lindra en redan inträffad händelse. Dessa
resurser har vägts in i analysen och nedan redovisas några.
Flexibel ledning
Den centrala krisledningen har möjlighet att flytta och bedriva sin verksamhet även
utanför sina ordinarie lokaler.
Fordon
Räddningstjänsten har ett flertal stationer med fordon inom förbundet. Under
mandatperioden kommer ytterligare fordonsresurser, inom och utom kommunens
organisation att identifieras och antecknas i särskilda resurslistor.
Krisinformation
Det finns en aktuell kommunikationsplan som är känd i organisationen.
Kommunikationschefen ansvarar för att denna del av planen är känd i organisationen.
Krisledningsplan
Det finns en Lednings- och kommunikationsplan för samhällsstörning och extraordinär
händelse, som omfattar kommunens ansvarsområde vid kriser.
Ledningsplats
Vid en större händelse äger krisledningen tillträde till ett rum i kommunen, som är
utrustat för att ledning ska kunna bedrivas. Lokalen är utrustad med reservkraft.
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Lokalt krishanteringsråd
Ett nätverk för samverkan inom kommunens geografiska ansvarsområde är under
uppbyggnad.
Omvärldsbevakning
Kommunikationsenheten och tjänsteman i beredskap bedriver omvärdsbevakning
genom olika system för att i tidigt skede uppmärksamma inträffade händelser eller när
det föreligger risk för större händelser. Räddningstjänsten har också
omvärldsbevakning i form av bland annat vädervarningar.
POSOM
POSOM (Psykiskt och socialt omhändertagande) är kommunens organisation för
medmänskligt stöd. Socialförvaltningen ansvarar för organisationen med stöd av
beredskapssamordnaren för Alingsås kommun. Det finns ytterligare resurspersoner
inom kommunen som kan kallas in som stöd vid behov. Där ingår kommunens egna
anställda, samfund samt offentlig och privat primärvård.
RAKEL och WIS
RAKEL är ett nationellt radiokommunikationssystem för samverkan och ledning. Det
har byggts ut i Sverige för att stärka samhällets krishanteringsförmåga och underlätta
den dagliga kommunikationen hos organisationer som arbetar med ordning, säkerhet
och hälsa. WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem, framtaget för att
underlätta informationsdelningen mellan aktörerna i det svenska
krishanteringssystemet, före, under och efter en kris.
Reservkraft
Kommunens krisledningsplats är försedd med reservkraft och det finns även mobil
reservkraft att tillgå exempelvis för att värma/lysa upp äldreboenden och förse storkök
med el för matlagning. En översyn över elverken och planering för deras användande
kommer att ske under mandatperioden.
17
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Reservvatten
Samtliga av kommunens VA-abonnenter i Alingsås centralort har tillgång till
reservvatten. VA-verket har utarbetat en avbrottsplan för centralorten i händelse av ett
större ledningsbrott eller om vattenverket slås ut. Planen möjliggör en hushållning av
vattentornens lagrade kapacitet så att samhällsviktiga abonnenter kan prioriteras
genom stängning av strategiska ventiler.
Intagspumpstationen vid vattenverket har fått en stationär invallning med pumpgrop för
att minska risken för inträngning av vatten vid höga nivåer.
Viss materiel för distribution av nödvatten till övriga kommundelar finns.
Tjänsteman i beredskap (TIB)
Tjänsteman i beredskap innebär att en grupp särskilt utbildade tjänstemän inom
kommunen, enligt rullande schema, turas om att ha beredskap dygnet runt. Personen
som är i beredskap är alltid tillgänglig på ett särskilt telefonnummer och har som
uppgift att larma in kommunens krisledningsgrupp och starta upp krisledning så snart
som möjligt, om någonting av extraordinär art inträffar.
Övning och utbildning
I kommunen finns en utbildnings- och övningsplan som beskriver hur, när och vilka som
ska få någon form av utbildning/övning i krishantering under året. Politiker och
kommunstyrelse utbildas vid varje ny mandatperiod. Krisledningen övar regelbundet
och har en fast rutin för krisledning.
Hantering av höga flöden
Med erfarenheter från omständigheter och konsekvenser från översvämningarna 2006
har även en planering gjorts för reglering av Färgensjöarna, Gerdsken och Gerdska
ström. VA-verkets personal håller reda på nivåer och flöden så att man får största
möjliga buffertutrymme att ta emot stora regnmängder i de aktuella vattendragen som
18
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följer förväntade variationer över året. Man följer prognoser och varningar via SMHI
samt vid behov kontakt med Vattenfall eller andra berörda instanser.
Samarbete pågår med Länsstyrelsen och berörda parter för reglering av
vattensystemen längs Säveåns dal. Länsstyrelsen har en samordnande roll mellan de
olika kraftverksdammarna längs Säveån från sjön Säven och fram till utloppet vid Göta
älv. De tillser att de olika aktörerna håller kontakt och utbyter erfarenheter. Man följer
även klimatets utveckling och diskuterar förebyggande åtgärder.
Sedan 2015 har mobila skyddsbarriärer köpts in, och reningsverket har gjort extra
utlopp av färdigbehandlat avloppsvatten på en högre nivå.
Utvecklat IT-system
Alingsås kommuns IT-avdelning har under 2018-2019 installerat utrustning i
räddningstjänstens lokaler för vissa verksamhetskritiska system vad gäller backuper.
Under 2019 kommer även en extra fiberkabel att tas i drift, för ökad redundans. Ett
arbete med en övergripande server-, lagrings- och backupstrategi för IT-drift har
startats upp under 2019 för att säkerställa drift samt leveransprecision för
verksamhetskritiska system.
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Identifierade och analyserade risker för kommunen och
kommunens geografiska område
Redovisningen delas in i riskidentifiering och riskanalys och omfattas av såväl
kommunens egen verksamhet som övrig samhällsviktig verksamhet inom det
geografiska området.

Riskidentifiering
Riskidentifiering syftar till att identifiera händelser och förhållanden inom kommunens
egen verksamhet och det geografiska området som innebär ett hot eller en risk.
Resultatet av riskidentifieringen är riskkällor eller grovt beskrivna riskscenarier (tabell
3).
Riskområden

Riskidentifiering

Naturolyckor

Storm
Skyfall
Höga flöden
Värmebölja (ej analyserad)

Andra olyckor

Farligt godsolycka på väg
Olycka på järnväg
Stor brand
Flygplansolycka

Teknisk infrastruktur och

Elavbrott

försörjningssystem

Avbrott i värmeförsörjning
Livsmedelsbrist
Avbrott i elektronisk kommunikation
Avbrott i telefoni

Antagonistiska hot och social oro

Skolskjutning
Terrorism (ej analyserad)
Upplopp (ej analyserad)

Sjukdomar

Zoonos (ej analyserad)
Pandemi

Tabell 3 – Riskidentifiering i Alingsås kommun
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Riskanalys
Riskanalysen utgår från ett urval av de identifierade riskerna. Riskanalysen innehåller
en värdering av hur sannolikt det är att scenariot ska inträffa och vilka direkta
konsekvenser som det medför.
Utgångspunkten för konsekvensbedömningen är befolkningens liv och hälsa,
samhällets funktionalitet, grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati,
samt skador på egendom och miljö.
Sannolikheten har bedömts utifrån följande kriterier (tabell 4).
Händelsens frekvens

Sannolikhet

Minst 1 gång /år

Mycket hög

Värde

5

sannolikhet
1 gång/ 1-10 år

Hög sannolikhet

4

1 gång / 10-50 år

Medelhög

3

sannolikhet
1 gång / 50-100 år

Låg sannolikhet

2

1 gång / 100-1000 år

Mycket låg

1

sannolikhet
Tabell 4 - Kriterier för sannolikhetsbedömning

Konsekvensbedömningen har gjort utifrån följande kriterier:
Mycket begränsade (1): Små direkta hälsoeffekter, mycket begränsade störningar i
verksamhetens funktionalitet, övergående misstro mot enskild samhällsinstitution,
mycket begränsade skador på egendom och miljö.
Begränsade (2): Måttliga direkta hälsoeffekter, begränsade störningar i verksamhetens
funktionalitet, övergående misstro mot flera samhällsinstitutioner, begränsade skador
på egendom och miljö.
Allvarliga (3): Betydande direkta eller måttliga indirekta hälsoeffekter, allvarliga
störningar i verksamhetens funktionalitet, bestående misstro mot flera
samhällsinstitutioner eller förändrat beteende, allvarliga skador på egendom och miljö.
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Mycket allvarliga (4): Mycket stora direkta eller betydande indirekta hälsoeffekter,
mycket allvarliga störningar i verksamhetens funktionalitet, bestående misstro mot
flera samhällsinstitutioner och förändrat beteende, mycket allvarliga skador på
egendom och miljö.
Katastrofala (5): Katastrofala direkta eller mycket stora indirekta hälsoeffekter,
extrema störningar i verksamhetens funktionalitet, grundmurad misstro mot
samhällsinstitutioner och allmän instabilitet, katastrofala skador på egendom och miljö.
Resultatet av den bedömda sannolikheten och konsekvensen för respektive händelse
redovisas i tabell 5 och som riskmatris i figur 2.
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Nr

Oönskad händelse

Konsekvens

Sannolikhet

1

Storm

3

4

2

Skyfall

3

3

3

Höga flöden

4

4

4

Farligt godsolycka

3

4

5

Olycka på järnväg

4

3

6

Stor brand

5

3

7

Flygolycka

5

1

8

Elavbrott

4

3

9

Avbrott i vattenförsörjning

4

4

10

Livsmedelsstörning

3

4

11

Avbrott i elektronisk

4

3

kommunikation
12

Avbrott i telefoni

3

4

13

Skolskjutning

5

3

14

Pandemi

3

4

Tabell 5 - Sannolikhet och konsekvens för händelser i Alingsås kommun
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Figur 2 - Riskmatris för händelser i Alingsås kommun
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Sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen
och dess geografiska område
Sårbarheterna och bristerna i krisberedskap inom kommunens geografiska område bedöms och
beskrivs med utgångspunkt i de kritiska beroenden och de risker som identifierats under
analysprocessen.
Med krisberedskap, enligt MSBFS 2015:5, avses förmågan att genom utbildning, övning och
andra åtgärder samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och
efter en kris, förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Naturolyckor
Natur- och väderrelaterade händelser kan orsaka stora konsekvenser för människors liv
och hälsa, samhällets funktionalitet, miljö och ekonomiskt värde.
Stormar kan orsaka större skador i framtiden
Klimatscenarier ger inga tydliga svar på hur vinden kan komma att förändras i ett
framtida klimat, men liksom i dagens klimat kommer det att finnas mer eller mindre
stormrika år eller årtionden. Elnätet har förstärkts betydligt sedan stormen Gudrun år
2005, men däremot kan skogsskadorna komma att öka. Skadebilden är också beroende
av andra faktorer som är mer relaterade till människans beteende och vår sårbarhet för
störningar i infrastrukturen, inte minst med avseende på vägnätet.
Skyfall kommer att öka i antal
Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med
klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.
Den intensiva korttidsnederbörden är det regn som skapar mest problem i städer med
avrinning och översvämningar, eftersom den på kort tid ger stora mängder regn. En
förväntad effekt av klimatförändringen är intensivare korttidsnederbörd, det vill säga
nederbörd som varar i mindre än en timme.
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Skyfallen kommer troligtvis öka i antal och omfattning, och det är omöjligt att förutse
var de inträffar. Dessa kan få stora konsekvenser på infrastruktur som till exempel
oframkomliga vägar, vilket i sin tur kan leda till störningar i flera olika samhällsviktiga
verksamheter.
Vid kraftigt regn finns även stor risk för att åarna svämmar över, varvid stränderna
undermineras. Med de framtidsscenarier som förväntas, med en ökad nederbörd, kan
översvämningar bli vanligare. Underminerade stränder leder till ökad skredrisk utefter
Säveåns dalgång där skredrisk finns. Vid strandkanten längs vissa delar är man
speciellt uppmärksam på företeelsen. I övrigt bedöms skredrisken vara liten inom
kommunen.
Höga flöden kan orsaka skador på flera delar i samhället
Översvämningar i Alingsås har varit särskilt vanliga längs med Gerdska ström. Vid 10årsregn och 20-årsregn är det översvämningsrisk, utöver i källare, också i de två
vägportarna under järnvägen i centrala Alingsås. Staden har tidigare blivit delad med
bl.a. räddningstjänsten på den ena sidan och lasarettet och ambulanssjukvården på
den andra.
I övriga kommundelar finns risk för översvämning av Mellbyån, Säveån och Mjörn. När
vattnet stiger i Mellbyån kan det påverka reningsverket i Sollebrunn med breddning
som följd. Säveåns och Gerdska ströms vatten påverkar centrala staden där bl.a. en
kulturfastighet blir utsatt och andra fastigheter får vatten i källare. Mycket hög
vattennivå i Mjörn i kombination med stora vattenmängder i Säveån kan slå ut
reningsverket. För högt vattenstånd i Färgen kan förorena dricksvattnet.
Alingsås läge, med flera passerande vattendrag inom kommunen och där det mesta
vattnet letar sig mot sjön Mjörn gör att risken för översvämning ökar. Det är endast
utloppet vid Solveden som kan reglera Mjörn och det finns mycket begränsad möjlighet
att göra något åt vattenflödet innan det når sjön. När öppning sker vid Solveden
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drabbas kommunerna nedströms vilket betyder att det är viktigt att påbörja regleringen
i god tid.
Den ordinarie utloppsledningen för reningsverket kan trots skyddsbarriärer fortfarande
översvämmas vid mycket höga vattennivåer. Fler åtgärder planeras i kommunen.
Andra olyckor
Natur- och väderrelaterade händelser innebär ofta en ökad risk för andra typer av
olyckor, men karaktäristiskt för dessa är att de även kan inträffa helt utan förvarning
och oberoende av väderläget.
Olycksdrabbade vägar med farligt gods
Det stora trafikflödet med mycket tung trafik och stora inslag av farligt godstransporter
leder till stor olycksrisk på de större vägarna i kommunen. Farligt gods är ett
samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana egenskaper att de kan
skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under
transport. Transport och övrig hantering kringgärdas av ett rigoröst regelverk. De
punkterna med störst risk för trafikolyckor är enligt insamlad statistik Götarondellen,
Svearondellen samt korsningen vid Kristineholm och Mariedal. De större vägarna i
kommunen, E20, 180, 190 och 42 är även de drabbade av många olyckor. Framförallt
kan konsekvenserna bli större vid de sträckor då vägen passerar genom större tätorter.
Det finns två in och utfarter till centrum. Blir dessa blockerade på något sätt tar det
lång tid för räddningstjänsten att ta sig in i centrum och ut på andra sidan. Det skulle
även drabba ambulanssjukvården som får en väldigt lång omväg att ta sig ut på E20.
Åtgärder har vidtagits för att dessa ska motstå stora vattenmängder, och en ny
underfart är under planläggning.
Kommunens verksamheter har upprättade krisplaner men dessa är inte fullständiga.
Det fattas på sina håll rutiner och handlingsplaner för t.ex. inrymning och avstängning
av ventilation.
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Järnvägen är hårt belastad av farligt gods
På Västra stambanan framförs persontåg i mycket tät trafik och med varierande
hastigheter från X 2000 till regional- och lokaltåg. Järnvägstrafiken bedöms som säker
men är inte helt fri från olyckor.
Stora volymer farligt gods transporteras på järnväg genom kommunen vilket kan leda
till en olycka med svåra konsekvenser. Delen av Västra stambanan mellan Göteborg
och Falköping ansågs för några år sedan vara den mest belastade med farligt gods.
Brand hotar liv och kulturminnen
Öppen brand har tidigare medfört både total och begränsad förödelse av några
fastigheter i Alingsås centralort. Risk för liknande bränder finns löpande. En stor del av
bebyggelsen i Alingsås består av trähus, både äldre och yngre. Brand är inte bara ett
hot mot den äldre bebyggelsen i centrum utan även i bostadsområden där vi i andra
kommuner vid flera tillfällen sett att bränder i radhus och flerfamiljshus fått svåra
följder. En brand i de gamla husen i stadskärnan skulle inte bara vara en fara för
människor utan också riskera att utplåna en del av Alingsås stadskärna som är av
riksintresse för kulturmiljövården.
Skogsbränder är resursbindande vilket kan försvåra andra räddningsarbeten vid
samtida händelser. De senaste årens stora skogsbränder i Sverige och i resten av
världen har lett till en ökad medvetenhet och beredskap. Under riskperioderna nyttjas
skogsbrandflyg regelbundet för att tidigt kunna upptäcka bränder, och eldningsförbud
övervägs kontinuerligt.
En brand på ett vård- äldreboende eller sjukhus kan leda till mycket svåra
konsekvenser. Det är komplicerat att genomföra en utrymning med vårdtagare som inte
kan ta sig ut på egen hand. Efter en större brand kan det även finnas behov av tillfälliga
lokaler, för att verksamheten ska kunna fortgå som vanligt. Ett stort behov efter en
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brand är därför ersättningslokaler, vilket är svårt att hantera då enheterna i regel är
näst intill fullbelagda.
Flygolyckor är svåra att påverka för kommunen
Ett litet antal tidtabellsbundna inflygningar mot Landvetter flygplats sker över Alingsås
tätort. Trafiken är emellertid stundtals tät och då läggs fler plan för inflygning över
Alingsås kommun av trafikkontrollen på flygplatsen. En flygolycka skulle kunna få
oerhörda konsekvenser i tätbefolkat område. Sannolikheten bedöms som liten för en
olycka med större passagerarplan. Då kommunen inte har möjlighet att påverka denna
trafik ser man risken som accepterad.
Teknisk infrastruktur och försörjningssystem
Kommunen har genom egen verksamhet eller genom kommunala bolag
ansvarsområden som leder till kännbara konsekvenser för medborgarna om inte den
kommunaltekniska verksamheten fungerar som beräknat. Sådana områden är
fjärrvärme, elförsörjning, vatten- och avloppsreningsverken med ledningsnät samt
avfallshantering. Elförsörjningen påverkar också telefoni och IT.
Vatten – livsviktigt men sårbart
Kommunens huvudsakliga vattentäkt är sjön Färgen, som förser centralorten med
dricksvatten. Fördelen med en ytvattentäkt är att tillgången på vatten är god, men
vattnet blir samtidigt mer känsligt för yttre påverkan, såsom utsläpp eller föroreningar
orsakade av höga flöden.
I kommunen finns därtill ett antal mindre vattenverk som drivs av samfälligheter som i
Närsbo och Långared samt ett stort antal privata vattentäkter på landsbygden, där
redundansen inte är lika god.
Elförsörjningen är viktigare än någonsin
Vårt samhälle ställer höga krav på en trygg och pålitlig elförsörjning. Samhällsviktiga
funktioner som järnvägar, avloppssystem, dricksvattensystemet och bensinpumpar är
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beroende av el för att fungera, liksom spisar, datorer och mobiler. Idag är stora delar av
elnätet nergrävt i marken för att vara bättre skyddat mot stormar. Viss förmåga till
reservkraft finns, men vissa fysiska och administrativa behov återstår att lösas.
Fjärrvärmen är beroende av el
Allt fler hushåll blir beroende av fjärrvärme som uppvärmning. Ett längre driftstopp,
främst vintertid, skulle vålla problem med uppvärmning och drift av hyresfastigheter,
villor, vårdinstitutioner och skolor. Värmeverk drivs med flis och ett stort upplag finns
inom området. Risk för självantändning föreligger vilket skulle hota hela verket och få
mycket stora konsekvenser för hela tätorten.
Fjärrvärmeverket har inte tillgång till reservkraft för drift utan endast för att släcka ned
verket och motverka överhettning vid ett strömavbrott. För att fastigheterna skall
tillgodogöra sig värmen krävs dessutom att fastighetsägarna har reservkraft eller
fungerande ordinarie elförsörjning för fastighetens cirkulationspump.
För närvärmecentralen i Sollebrunn är största risken ett längre strömavbrott vilket
skulle innebära att vårdcentral, skola, idrottshall och Bjärkegården saknar
uppvärmning.
Livsmedel måste importeras till Alingsås
De mer omfattande jordbruksbygderna finns i Säveåns och Mellbyåns dalgångar. Andra
områden är Loo, Upplo, Vänga, Ödenäs och Hemsjö. Det finns även gårdsbutiker med
egen produktion och försäljning, men de livsmedelsindustrier som finns i kommunen är
små. Man är därför starkt beroende av att transporter av livsmedel in till kommunen
fungerar.
IT måste klara höga krav i framtiden
Kraven på informationssäkerhet generellt höjs i takt med det förändrade omvärldsläget
och kommunernas allt större roll i totalförsvarsplaneringen. Detta ställer nya krav både
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på tekniska system och på personalens kompetens. Kunskapen om framtidens krav på
informationssäkerhet är i dagsläget generellt låg, vilket kräver åtgärder.
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Antagonistiska hot och social oro
Antagonistiska hot – Alingsås sticker inte ut
Antagonistiska hot kan ses som avsiktligt illvilliga och illegala hot. De kan utgå från
terrorister, irreguljära förband och organiserad brottslighet. Antagonistiska hot omfattar
därmed inte bara hot om terrorism, utan även hot om sabotage och stöld. Det
avgörande är medvetenheten hos den som utför eller avser att utföra en handling. Det
kan handla om att skada någon utan att själv göra någon vinning, men det kan också
handla om att skada någon för politisk eller ekonomisk vinning.
Alingsås kommun utgår bland annat från den årliga nationella terrorhotbedömningen av
Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). Den sammantagna terrorhotnivån i
Sverige befinner sig enligt NCT på en förhöjd hotnivå (nivå tre av fem). Inom ramen för
denna hotnivå ryms att terrorattentat kan ske under 2019. I Alingsås ses det lokala
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som navet i det förebyggande arbetet mot
våldbejakande extremism, och riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism hålls
uppdaterade.
Kraven på kommuners säkerhetsskyddsarbete har ökat, och i takt med det arbetet
förstärks även skyddet mot övriga antagonistiska hot. Hotbilden mot Alingsås bedöms
inte ha ökat mer än vad som gäller för övriga landet.
Social oro behöver kunna kartläggas bättre
På senare år har allt större intresse riktats mot kriser som har upphov i sociala
förhållanden. Gängkriminalitet, organiserad brottslighet, hatbrott, politiskt eller religiöst
motiverade aktioner samt konflikter mellan sociala grupper, polis och räddningstjänst
har fått stor uppmärksamhet. Detta medför ett behov av utbildning hos bl.a.
räddningstjänstförbundet där personalen ofta är ute i kommunens olika områden och
möter människor i olika situationer. I Alingsås har räddningstjänsten inte råkat ut för
hot eller våld kopplat till insatser, och bedöms heller inte möta den typen av
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problematik i närtid. Kommunen ser dock ett behov av att utveckla förmågan att
sammanställa en lägesbild över den samlade situationen i Alingsås, i syfte att bättre
kunna upptäcka och i samverkan med andra aktörer motverka en negativ utveckling.
Kommunikationsbehovet kan snabbt växa vid en kris

Vid en händelse kan informationsbehovet öka lavinartat, och kommunens
utmaningar kan bestå i decimerad personalstyrka, ofullständig eller overifierad
information, eller bristande förmåga att hantera känsliga uppgifter. För att kunna
leva upp till kommunikationsbehovet behöver kommunen själv ha förmåga att under
tidspress inhämta, verifiera, analysera, sortera och förmedla information genom ett
flertal kanaler.
Kommunens upplysningscentral är idag tekniskt, men inte administrativt förberedd.
Utpekad personal utöver ansvarig för upplysningscentralen saknas, och
utbildning/övning har inte bedrivits på en längre tid.

Åtgärdsbehov baserat på resultatet
Risk- och sårbarhetsanalysen ska kunna användas för att planera och genomföra
åtgärder i syfte att öka kommunens förmåga att kontinuerligt bedriva samhällsviktig
verksamhet och hantera extraordinära händelser. Rapporten avslutas därför med ett
antal åtgärdsförslag som kommunen bör arbeta vidare med. Åtgärdsförslagen baseras
på identifierade behov utifrån resultatet i denna och föregående analys, erfarenheter
från inträffade händelser, frågeställningar och behov som har uppstått i samband med
kommunens utveckling, samt nya behov och krav på kommunen med hänsyn till det
förändrade omvärldsläget. Åtgärderna kan vara av teknisk, övande, utbildande eller
administrativ karaktär.
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Samla arbetet mot höga flöden
MSB har gjort en översvämningskartering utmed Säveån som presenterades i början på
2019. Mot bakgrund av den och tidigare erfarenheter av höga flöden i Alingsås, samt de
åtgärder som vidtagits sedan senaste risk- och sårbarhetsanalysen bör en
sammanställning göras över nuläget i Alingsås kommun gällande risken för och den
planerade hanteringen av höga flöden.
Utvärdera resultatet av arbetet mot skredrisk
Ett åtgärdspaket gällande skredrisker längs Säveån kommer att genomföras under
2020. Resultatet av detta bör utvärderas.
Planera för klimatanpassning
Ett styrdokument för kommunens arbete med klimatanpassning bör framställas, där
bl.a. konsekvenserna av höga flöden behöver preciseras.
Minska riskerna vid E20
Trafikverket planerar utbyggnad av E20 genom centralorten Alingsås. Säkrare avfarter,
påfarter och över- eller undergångar behövs för att minska olycksrisken.
Utnyttja GIS i krisberedskapen
Kommunens samtliga verksamheter bör finnas lätt tillgängligt och visuellt åskådliggjort
på en karta i ett GIS-lager, för att snabbt kunna identifiera påverkan av t.ex. ett farligt
utsläpp, eller andra händelser.
Följ och förebygg olycksrisken på järnväg
En expansion av tågtrafiken har skett och en utökning/omdisponering av antalet spår i
stationsområdet i samband med införandet av längre tågsätt i pendeltågstrafiken
planeras. Kommunen bör följa utvecklingen av järnvägsrelaterade olyckor, och bör vid
behov kunna genomföra exempelvis preventiva informationsåtgärder riktade mot
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skolungdomar. Framtida exploatering bör även ta hänsyn till den ökade
järnvägstrafiken.
Förbered för eldningsförbud och informationskampanjer
I tider av ökad brandrisk bör kommunen hålla en tät dialog med räddningstjänsten
gällande exempelvis eldningsförbud. Kommunens personal behöver ha kunskap för att
kunna svara på allmänhetens frågor om brandrisker och eldningsförbud, och
informationsåtgärder bör vara förberedda.
Förbered trygghetspunkter
Trygghetspunkter i form av lokaler som kan öppnas för att tillfälligt inhysa människor
som t.ex. blivit hemlösa efter en brand eller som behöver hjälp vid ett långavigt
elavbrott bör planeras och förberedas. Lokalerna ska även kunna användas vid andra
typer av kriser, exempelvis som samlingspunkter eller informationsplatser.
Avsätt resurser för Styrel
Arbetet med Styrel bör tilldelas särskilda resurser för att kunna hålla god kvalitet utan
att ge avkall på annat arbete med krisberedskap. Resultatet av arbetet kan även
användas som underlag för annan beredskapsplanering.
Säkerställ reservkraften
Översyn, test under belastning och planering för användning av kommunens samtliga
reservkraftverk behöver göras. Enligt tidigare analys behöver minst ett av de mobila
reservkraftverken bytas ut.
Uppdatera och testa nödvattenplanen
Befintliga nödvattenplan täcker inte vissa objekt eller nybyggda bostadsområden inom
kommunen. Planen behöver uppdateras och utvecklas, och hela kedjan för
nödvattendistribution behöver testas operativt.
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Utred behovet av reservkraft till vattenförsörjning
Särskilda behov av reservkraft för vattenförsörjningen bör utredas.
Lagerhåll utrustning för nödvattendistribution
Kommunens lagerhållning av utrustning för nödvattendistribution, såsom vattentankar
och mindre dunkar för manuell inbärning till bostäder bör utredas.
Hantera hot, hat och våld
Berörda personer inom kommunen behöver i förebyggande syfte få utbildning i att
hantera hot, hat och våld. I vissa fall kan tekniska åtgärder krävas.
Utbildningsinsatserna bör dokumenteras och följas upp regelbundet.
Skapa lägesbild över sociala risker
Kommunens förmåga att upprätta lägesbilder över hela det geografiska området i syfte
att tidigt kunna upptäcka och motverka negativa trender behöver utvecklas i samarbete
med övriga samhällsaktörer inom området.
Utred upplysningscentralens och växelns framtida roll
Kommunen har krav på sig att alltid tillgodose informationsbehovet som allmänheten
kan ha vid en händelse. Upplysningscentralens framtida roll och organisation i
förhållande till kommunens växel behöver fastslås och förberedas. I samband med
detta bör även möjligheten att ändra kommunens automatiska röstmeddelande på t.ex.
helger utredas.
Stärk samverkan med övriga aktörer i samhället
Samverkan med icke kommunala verksamheter i Alingsås före, under och efter en kris
behöver stärkas. Rutiner för kommunens uppgifter inom ramen för det geografiska
områdesansvaret behöver därför utvecklas.
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Utveckla användningen av RAKEL
Användningen av RAKEL kan effektiviseras och utökas. Styrdokument för RAKEL, som
innefattar generella förhållningsregler, manualer, rutiner för utlåning av enheter m.m.
behöver framställas. Distributionen av kommunens RAKEL-enheter behöver också
förändras med hänsyn till förvaltningars geografiska placering efter den senaste
omorganisationen.
Höj kunskapen om kommunens krisberedskap
Med mycket ny personal på alla nivåer och till viss del nya förvaltningar är kunskapen
om LEH (2006:544) förhållandevis låg. Kommunens, förvaltningarnas och
verksamheternas arbetsuppgifter och ansvar inom krisberedskap behöver förmedlas
och förankras i hela organisationen.
Uppdatera och utveckla verksamheternas krisplaner
I syfte att underlätta tillgång till och uppföljning av verksamheternas respektive
krisplaner bör möjligheten att samla dessa på en kommungemensam digital arbetsyta
(Alfresco) utredas.
Planera för värmebölja och antagonistiska hot
Kommunen bör planera hanteringen av värmebölja och grövre antagonistiska hot
såsom pågående dödligt våld.
Höj informationssäkerheten
Kravet på kommunens informationssäkerhet kommer att höjas efterhand. Personal
behöver utbildas och nya rutiner behöver införas för att leva upp till de nya kraven.
Även tekniska åtgärder.
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Försäljning av Svetsaren 3
18
2019.580 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-18
Jennie Andersson
0322-61 67 45
2019.580 KS

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastigheten Svetsaren 3
Ärendebeskrivning
Detaljplan för Alingsås, ”Verksamheter vid Hantverkaregatan 1” (DP 157), vann laga kraft
2010-12-02. Enligt gällande detaljplan är fastigheten Svetsaren 3 planlagd för
kontorsändamål, markparkering och småindustri. Fastighetens areal är ungefär 1400 m2 och
finns utmarkerad i bifogad kartbilaga.
Enligt riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun, antagna i kommunfullmäktige den 25
april 2018, § 89, kan industrimark anvisas genom direktanvisning, anbudsförfarande och
markanvisningstävling. När det finns ett stort marknadsintresse kan kommunstyrelsen
besluta att anvisning ska ske genom anbud.
Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret föreslår att sälja fastigheten Svetsaren 3 genom anbudsförfarande
och via fastighetsmäklare, i enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 19 juni 2017, § 119.
Fastigheten är belägen med ett attraktivt läge i kommunen, med nära anknytning till E20. I
Alingsås kommun bedöms det finnas stor efterfrågan på mark för detta ändamål och det är
därför särskilt viktigt att inte konkurrensen förbises. I dagsläget pågår det inga diskussioner
kring en eventuell avfart från E20.
Köpeskilling för fastigheten Svetsaren 3 bedöms komma att överstiga delegerat belopp för
försäljning av mark, vilket uppgår till 50 prisbasbelopp. Därför behöver beslutet om
försäljning av fastigheten fattas av kommunstyrelsen.
Tomterna föreslås att säljas med för kommunen sedvanliga villkor och förbehåll enligt
följande:



Kommunen har ensidig rätt att häva överlåtelsen av fastigheten för vilken bebyggelse inte
påbörjats inom 24 månader, räknat från överlåtelsedatum.
Kommunen har ett förbehåll i överlåtelsen av fastigheten, det vill säga förbud mot
vidareöverlåtelse av fastigheten till ny ägare, så länge byggnation enligt gällande
detaljplan vid tidpunkten för överlåtelse inte uppförts på tomten.

Ekonomisk bedömning
Försäljningen av fastigheten innebär intäkter för kommunen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Fastigheten Svetsaren 3 ska säljas via anbudsförfarande och fastighetsmäklare.
Tillväxt- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna köpehandlingar för försäljning
av fastigheten Svetsaren 3.
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Beslutet ska skickas till
Expl.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Jennie Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-18
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Riktlinjer i arbetet mot
våldsbejakande extremism
inklusive handlingsplaner
från nämnder och bolag
19
2019.584 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-20
Charlott Klug

Kommunstyrelsen

2019.584 KS

Revidering av riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande
extremism
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism. Riktlinjer i arbetet
mot våldsbejakande extremism antogs av kommunstyrelsen den 12 december 2016, § 241.
Riktlinjerna följde den dåvarande nationella samordnarens förslag på övergripande
avgränsningar, definitioner och åtgärdsområde.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2017, § 124 att riktlinjerna skulle översändas till
kommunkoncernen för upprättande av en handlingsplan inom respektive nämnd och bolag.
Upprättade handlingsplaner skulle sedan återrapporteras till kommunstyrelsen för
sammanställning i en kommunal handlingsplan. Handlingsplanen skulle synkroniseras med
polisens handlingsplan.

Förvaltningens yttrande
Under våren 2019 gjordes en sammanställning av förvaltningarnas och bolagens inskickade
handlingsplaner till ett samlat dokument.
Polisen har ingen handlingsplan för våldsbejakande extremism och därför kan inte
kommunens handlingsplan synkroniseras med polisens.
Kommunstyrelsen har ett ansvar att årligen följa upp och vid behov revidera riktlinjerna. Då
många organisatoriska förändringar inom kommunen har skett, samt att den nationella
samordnarens uppdrag har avslutats, behöver riktlinjerna revideras.
För att riktlinjerna ska få önskad effekt, måste de vara kända av berörda nämnder och bolag.
De handlingsplaner som varje nämnd och bolag tog fram under processen, måste även
revideras.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism antas
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2. Samtliga nämnder och bolag ska skicka in sina reviderade handlingsplaner till
kommunledningskontoret senast den 31 januari 2020.

Beslutet ska skickas till
Samtliga bolag och nämnder

Cecilia Knutsson
Stabschef

Charlott Klug
Folkhälsostrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-20
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Riktlinjer i arbetet
mot
våldsbejakande
extremism
Antagen av kommunstyrelsen xxxx-xx-xx
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Riktlinjer i arbetet mot
Våldsbejakande extremism
Bakgrund
Ett av Alingsås kommuns uppdrag är att värna demokratin. I en demokrati
har alla rätt att uttrycka sina åsikter. Dock kan handlingar som står i strid
med demokratins grundläggande principer aldrig accepteras. Därför vill
Alingsås kommun verka aktivt mot våldsbejakande extremism (VBE) för
att trygga den demokratiska processen och förhindra hatbrott.
Med VBE avses personer och/eller grupper som brukar våld i syfte att
främja sina politiska och/eller religiösa ståndpunkter. Aktuella
grupperingar är den högerextremistiska vit maktmiljön, den
vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande
islamistiska extremistmiljön. Även ensamagerande bör räknas in.
Ansvar
Under kommunstyrelsen finns en säkerhetsavdelning dit förvaltningarna
ska vända sig vid oro eller vid specifika händelser. Ansvaret för att leda
och samordna arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism
ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde för det
brottsförebyggande arbetet, under säkerhetsenheten.
Samverkan ska ske med berörda verksamheter inom kommunen och
med berörda aktörer utanför den kommunala organisationen, främst
genom kommunens lokala brottförebyggande råd, BRÅ. Lokala BRÅ ska
ses som navet i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande
extremism.
Syfte


Minimera riskerna för att kommuninvånare lockas in i
våldsbejakande extremistiska grupper eller organisationer.



Definiera strukturer kring hur arbetet med våldsbejakande
extremism ska bedrivas inom kommunens ansvarasområde.



Höja kunskapsnivån kring vårt samhälles grundläggande
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2

demokratiska värderingar för att skapa
en trygg vardag för kommunens invånare.
Mål
I Alingsås kommun är det tryggt, säkert och välkomnande.

3
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Arbetet bedrivs inom följande fokusområden
Fokusområde

Ansvarig

Tidsperiod

Kommunal lägesbild

Säkerhetsenheten

Samverkan med

Kommunstyrelsens

Vid BRÅ-möten 4
ggr/år
Vid BRÅ-möten, samt

andra aktörer

utpekade

övriga

brottsförebyggare

samverkansforum

Kommunstyrelsens

Ska ständigt pågå i

utpekade

ordinarie

brottsförebyggare, skola,

verksamheter

Förebyggande arbete

fritid
Kunskapshöjande insatser Kommunstyrelsens

Ska erbjudas årligen

utpekade
brottsförebyggare
Stöd till radikaliserade

Socialtjänst, skola,

Enligt

och anhöriga

elevhälsoteam och övriga

förvaltningarnas

berörda verksamheter

ordinarie rutiner

Kommunens kontakt

Kommunstyrelsens

Genom regelbunden

lokalt, regionalt och

utpekade

samverkan med

nationellt

brottsförebyggare

BRÅ, polis,
Länsstyrelse m.fl.

Metodutveckling

Kommunstyrelsens

Genom deltagande i

utpekade

regionala utbildningar

brottsförebyggare

samt
omvärldsbevakning

Kommunal lägesbild
För att få en gemensam lägesbild av hur situationen och tendenserna i
kommunen ser ut inom VBE-området, ska frågan lyftas på varje BRÅmöte, där representanter från de olika förvaltningarna, polis och
Alingsåshem finns med.
Samverkan med andra aktörer
Arbetet mot våldsbejakande extremism bygger på samverkan med andra
aktörer i samhället. Det avser till exempel samverkan med polisen men
4
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också med det övriga civilsamhället. Redan
existerande nätverk inom Alingsås kommun som lokala BRÅ och övriga
samverkansgrupper ska ses som viktiga aktörer i arbetet.
Förebyggande arbete
Det finns ingen snabb lösning för att förebygga att en människa dras in i
våldsbejakande extermism. Det är ett långsiktigt arbete, präglat av
omsorg och empati. Det individuella riskbeteendet kan jämföras med
liknande mönster som kan medföra skador för sig själv och andra. Inom
förskola, skola, fritid, säkerhetsenheten och i lokala BRÅ och övriga
kommunala verksamheter, ska det förebyggande arbetet ständigt pågå.

5
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Kunskapshöjande insatser
Kommunens verksamheter berörs på olika sätt av våldsbejakande
extremism. Det kan handla om situationer som uppstår i skolmiljö, på
fritidsgårdar eller i andra sammanhang.
Verksamheter som berörs av våldsbejakande extremism kan behöva stöd
i form av utbildningsinsatser. Genom ökad kunskap och utbildning av
berörda förvaltningar och funktioner kan fler individer fångas upp.
Förvaltningar ska därför årligen erbjudas kompetenshöjande utbildning
inom området, för att i sin tur kunna lämna stöd till berörda.
Stöd till radikaliserade och anhöriga
Oroliga anhöriga eller närstående ska kunna ta del av information om
stöd

från

kommunen.

Detta

ska

framförallt

ske

genom

socialtjänstens befintliga kanaler, elevhälsoteam etc.
Kommunens kontakter lokalt, regionalt och nationellt
Inom arbetet mot våldsbejakande extremism ingår att bevaka och följa
utvecklingen lokal, regionalt och nationellt inom området. Kommunens
utpekade brottsförebyggande funktion, har därför ett nära samarbete
med andra kommuner, polis och Länsstyrelsen, för utbyte av
erfarenheter, information samt metoder.
Metodutveckling
Det är viktigt att kommunens utpekade brottsförebyggare och
säkerhetsenheten följer utvecklingen av preventiva metoder och
verkar för att rekommenderade metoder används för nå resultat i det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
Genusperspektiv
Genusperspektivets betydelse ska beaktas i arbetet mot våldsbejakande extremism.

6
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Vid konkreta hot
Gör en polisanmälan direkt på 112. Rapport bör ske till
kommunstyrelsens säkerhetenhet som nås via kommunens växel.
Vid oro och misstanke – stöd från socialtjänsten
Kommunen erbjuder stöd till barn och unga samt till deras anhöriga efter
individuell bedömning. Om oro finns för att barn under 18 år far illa,
antingen misstanke om den unges egen radikalisering eller att ett barn
indirekt påverkas, hänvisas till barn- och ungdomsenheten på
socialförvaltningen: 0322-61 65 33 eller socialjour på kvällar, nätter och
helger: 031-365 87 00. Alla har ett ansvar för att uppmärksamma barn
som far illa. Alla som arbetar med barn och ungdomar, samt inom
myndigheter, har en skyldighet enligt lag att anmäla oro för att barn far
illa.
Kontakta polisen
Vid oro tas kontakt via 114 14. Polisen tar i sin tur kontakt med SÄPO
som gör en bedömning av ärendet. Vid en akut händelse, så som att
någon är på väg att resa iväg för att kriga, genomföra ett terrordåd eller
annan kriminell handling, tas kontakt via 112.
För med information om våldsbejakande extremism
Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska stärka det
förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige, och
ytterst förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Hit
kan du vända dig för mer information om VBE, om du vill ha stöd i din
yrkesroll, samt om du är intresserad av myndighetssamverkan om VBE.
www.cvb.se
Civilsamhällesaktörer på nationell nivå Exit
Exit på Fryshuset är en verksamhet där den som aktiv i nationella
rörelser kan få hjälp att lämna dessa. Även anhöriga kan få hjälp hos
Exit.

Läs

mer

på

Fryshuset

webbplats

https://www.fryshuset.se/verksamhet/exit/
Hjälpkällan
Hjälpkällan hjälper dig som lämnar en sluten rörelse och ger även stöd
7
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till anhöriga. Läs mer på Hjälpkällans
webbplats http://hjalpkallan.se/
IKOS
IKOS hjälper personer som vill lämna våldsbejakande miljöer och även
personer som funderar på att närma sig en våldsbejakande miljö samt
anhöriga. För kontakt och mer information ring 076-948 63 64.
Den tidigare nationella orostelefonen finns inte längre.

8
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Bilaga 1:Vanligt förekommande symboler på höger/ vänster samt
islamistiska våldsbejakande organisationer

Tyrrunan
Nordiska motståndsrörelsens
symbol består av en svart Tyr-runa
(efter den fornnordiska guden Tyr) mot
en grön bakgrund. Runan
användes i Nazityskland och
ska symbolisera kamp och
seger.

Triskele
Triskele, eller Triskelon,

Livsruna
Livsurnan eller Livets träd

kallas en slags trebent

(kallas även ibland för

svastika. Den har

älgrunan eller

använts av en rad

algiz). Symbolen användes

organisationer både

av Waffen SS. Förekommer

i Sverige och andra

bland annat hos Nordiska

länder, bland annat det

motståndsrörelsen.

sydafrikanska
nazistpartiet.

Varghake
Den förekom hos
Odalruna
Odalrunan är i dag en av de allra

Waffen SS-divisioner
och har i Sverige

Solhjulet
Förekommer på 3 000

vanligaste symbolerna i

bland annat

år gamla

högerextremistiska

förknippats med

nordiska hällristningar.

sammanhang De tyska

organisationen

Den användes också av

nazisterna använde

Vitt Ariskt Motstånd,

den tidigare

odalrunan som symbol.

VAM, på 1990-talet.

svenska

Den förekommer också

nazistorganisationen

hos den Ukrainska

Nordiska Rikspartiet.

Azov-bataljonen där
flera
svenskar deltar i
striderna.
9
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IS, Daeshs, ISIS
Daeshs vanligast
förekommande symbol,
tillika flagga. Överst i flaggan
finns muslimska
trosbekännelsen
Först var al-Qaida i Irak
och al- Shabaab i Somalia
2006. Även Boko Haram i
Nigeria använder flaggan.

Jabhat al-Nusrahs
Al-Shabaabs
vanligast förekommande
Symbolen visar två
symbol, tillika flagga.
AK-47 överen
Överst i flaggan finns
uppslagen Koran mot
shahada, den muslimska
bakgrunden av
trosbekännelsen: ”Det
Somalias karta.
finns ingen Gud utom
Al-Shabaab använder
Allah, Mohammed är
också samma svarta
Guds budbärare”. Under
flagga som Daesh.
shahadan står texten
Jabhat al-Nusrah.
Källa:
Hemsida nationella
samordnaren för

AFA
Antifascistisk aktion, vänster

RF
Revolutionära fronten,
vänster
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våldsbejakande
extremism 2017.

1
0

Varje nämnd, styrelse och bolag ska vartannat år ansvara för att se över sina egna handlingsplaner och rutiner och
rapportera detta till kommunstyrelsen utpekade brottsförebyggare.
Detta är ett förslag på modell för nämnd, styrelse- och bolagsvisa handlingsplaner:
Handlingsplan Våldsbejakande extremism
Gäller från år 2020 till år 2022
Nämnd/Bolag:
Fokusområde/
Förebyggande insatser

Aktivitet

Mål

Ansvarig
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Tidplan

Uppföljning

Månadsrapport
finanshantering 2019,
augusti
20
2019.010 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-23
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering augusti 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 augusti 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.

Simon Lindau
Tf. ekonomichef
tjänsteskrivelse, 2019-09-23r

Markus Johanen
ControlleSimon Lindau, Godkännare
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MÅNADSRAPPORT

AUGUSTI 2019

Alingsås kommun - Överlikvid
Nya handelstullar och inverterad räntekurva
Även augusti månad kom att präglas av handelskriget mellan USA och Kina. Månaden inleddes med Trumps
kungörelse om ytterligare tullar mot Kina, vilket resulterade i breda fall på de globala aktiemarknaderna. Detta
uttalande besvarades snabbt av kineserna genom att importer av jordbruksprodukter från USA stoppades. I
slutet av månaden vände dock världens börser upp efter att både Kina och USA indikerat att de vill få till ett
handelsavtal. Utöver detta har fortsatta signaler om avmattningar i den globala konjunkturen fått globala
långräntor att falla. Under månaden inverterades räntorna för den amerikanska 2- och 10-åriga
statsobligationen. Ur ett historiskt perspektiv har detta varit en stark recessionsindikator, även om det i snitt
dröjt 22 månader från invertering till recession. Under månanden föll Stockholmsbörsen (SIX PRX) med 1,2%,
vilket innebär en uppgång om 19,5% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk
med 1,3% i lokal valuta, vilket motsvarar 0,2% ned i svenska kronor för månaden. Även den globala
aktiemarknaden (MSCI World) föll under månaden med 2,0% i lokal valuta men steg med 0,3% i svenska
kronor. Tillväxtmarknader föll med 4,9% i lokal valuta under augusti, vilket motsvarar 2,6% ned i svenska
kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade under månaden, från 14,9% till 15,5%. På
den amerikanska börsen (SPX 1Y) ökade volatiliteten från 15,3% till 17,3% och den europeiska börsens (SX5E
1Y) volatilitet ökade även den från 13,9% till 15,3%. Sett till valutamarknaden försvagades den svenska kronan
mot de flesta större valutorna. En dollar handlades vid månadsskiftet för 9,82 kronor, en euro för 10,79 kronor
och ett brittiskt pund för 11,95 kronor. Sett till räntemarknaden så föll yielden med 12 punkter till -2,18% för
den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) och yielden på den kortare obligationen 3102 (förfall
2020) sjönk med 2 punkter till -2,27%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039)
föll under månaden med 29 punkter till 0,08% medan yielden för den kortare obligationen 1047 (förfall 2020)
endast föll med 3 punkter till -0,65%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,73%.

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
2019-08-31

Marknadsvärde Månads2019-08-31 avkastning

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

81 900 035
22 077 701
21 750 024
30 716 569
151 038 880
41 214 047
122 956 082
45 738 321
91 612 536
48 008 034
657 012 229

0,1%
0,1%
0,9%
0,3%
0,1%
0,1%
0,3%
0,5%
0,1%
0,5%
0,2%

5 000 000

7 506 715
7 506 715
664 518 944

-0,1%
-0,1%
0,2%

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%

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

1%
1%
100%

1,2
1,2
0,8

0%
0%

TOTALT
665 037 848
0,2%
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.

Söderberg & Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Nedan redovisas de direktägda innehavens avstämning mot kreditlimiterna. De räntefonder som
finns i portföljen har samtliga en tillfredställande genomsnittlig kreditvärdighet och en god
riskspridning. De har även en god likviditet och kan avyttras med kort varsel.
KREDITLIMITER ENLIGT POLICY

Max andel per
emittent
Σ Motpart 0-1 år

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0-1 år

Ratingkategori

0%

A

KREDITEXPONERING PER MOTPART
Motpart

Σ Motpart

Stora Bältförbindelsen

Avstämningen av tillgångarna mot aktuella placeringslimiter visar att tillgångar ligger inom limiterna.
AVSTÄMNING MOT POLICY
Tillgångsslag

Portfölj (Mnkr) Andel av portfölj
2019-08-31
2019-08-31

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.

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

2019-08-31
3 395 900 000
0,68%
0,68%
0,68%
0,68%
2,49
596 000 000
18%
2,50
596 000 000
18%
-

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%
-

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%

18%

l
l

Förfallostruktur
Ränteförfall

Söderberg Partners
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Ja

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

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

Aktuell skuld
0
3 295 900 000
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

SEB

2
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Kapitalbindning - Förfalloprofil
Förfalloprofil - Kapitalbindning
900
800
700
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500

400
300
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

-

Mkr

3-6 Mån

Andel av total skuld
11%
3%
4%
18%
17%
23%
21%
18%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2019-08-31
366 000 000
100 000 000
130 000 000
596 000 000
569 000 000
790 000 000
698 000 000
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
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Derivatinstrument och räntebindning
Räntebindning - Förfalloprofil
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
14%
0%
4%
18%
17%
23%
21%
18%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2019-08-31
466 000 000
0
130 000 000
596 000 000
569 000 000
790 000 000
698 000 000
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
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Prognos räntekostnader
Prognoserna över räntekostnader bygger på en modell som grundar sig på simuleringar av forwardräntor. Simuleringarna ger
en spridning över potentiella framtida utfall samt illustrerar sannolikheten för inom vilka nivåer den framtida räntan kan ha. I
simuleringarna har följande huvudsakliga antaganden gjorts:
• Aktuell räntebindning antas vara önskad räntebindning under prognosperioden
• Alla certifikat som förfaller antas finansieras om med nya certifikat
• Alla FRN som förfaller antas bindas om till FRN med 2 x aktuell kapitalbindning med marginal som motsvara bindingskostnaden
• Alla fastränteobligationer som förfaller antas bindas om till fastränteobligationer med 2 x aktuell räntebindning
• Swappar som förfaller antas bindas om enligt följande: fasta benet 2 x räntebindningstiden, rörliga benet 3 månader
• Lånelöften antas rullas med identisk löptid och identiska villkor
Översikt Upplåning
Nedan återfinns simuleringsresultaten på 1-3 års sikt, men också för de närmaste kalenderåren. Såväl förväntat resultat som
de 5% sämsta och bästa utfallen inkluderas i tabellen. Vidare återfinns en graf som illustrerar förväntad ränteutveckling samt
uppskattad spridning med olika sannolikhet.

2019
2020
2021

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,70%
23 726
0,62%
20 897
0,78%
26 504

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,69%
23 339
0,51%
17 215
0,42%
14 244

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,68%
22 936
0,39%
13 286
0,04%
1 491

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,64%
21 624
0,68%
23 193
0,93%
31 462

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,56%
19 053
0,44%
15 031
0,38%
12 898

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,48%
16 327
0,20%
6 630
-0,21%
-7 191

Estimerad räntekostnad låneportfölj
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%

0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
-0,40%

Förväntat utfall
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2022-08-01

2022-02-01

2021-08-01

90%

2021-02-01

50%

2020-08-01

2020-02-01

2019-08-01

-0,60%

5
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Marknadsnoteringar
Även augusti månad kom att präglas av handelskriget mellan USA och Kina. Månaden inleddes med Trumps kungörelse om
ytterligare tullar mot Kina, vilket resulterade i breda fall på de globala aktiemarknaderna. Detta uttalande besvarades snabbt
av kineserna genom att importer av jordbruksprodukter från USA stoppades. I slutet av månaden vände dock världens börser
upp efter att både Kina och USA indikerat att de vill få till ett handelsavtal. Utöver detta har fortsatta signaler om avmattningar
i den globala konjunkturen fått globala långräntor att falla. Under månaden inverterades räntorna för den amerikanska 2- och
10-åriga statsobligationen. Ur ett historiskt perspektiv har detta varit en stark recessionsindikator, även om det i snitt dröjt 22
månader från invertering till recession. Under månanden föll Stockholmsbörsen (SIX PRX) med 1,2%, vilket innebär en
uppgång om 19,5% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk med 1,3% i lokal valuta, vilket
motsvarar 0,2% ned i svenska kronor för månaden. Även den globala aktiemarknaden (MSCI World) föll under månaden med
2,0% i lokal valuta men steg med 0,3% i svenska kronor. Tillväxtmarknader föll med 4,9% i lokal valuta under augusti, vilket
motsvarar 2,6% ned i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade under månaden, från
14,9% till 15,5%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) ökade volatiliteten från 15,3% till 17,3% och den europeiska börsens
(SX5E 1Y) volatilitet ökade även den från 13,9% till 15,3%. Sett till valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de
flesta större valutorna. En dollar handlades vid månadsskiftet för 9,82 kronor, en euro för 10,79 kronor och ett brittiskt pund
för 11,95 kronor. Sett till räntemarknaden så föll yielden med 12 punkter till -2,18% för den reala svenska statsobligationen
3104 (förfall 2028) och yielden på den kortare obligationen 3102 (förfall 2020) sjönk med 2 punkter till -2,27%. Yielden för den
nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 29 punkter till 0,08% medan yielden för den
kortare obligationen 1047 (förfall 2020) endast föll med 3 punkter till -0,65%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska
break-even inflationen 1,73%.

Ränteutveckling

Swap- och forwardkurvor
2,00%

1,20%
1,00%

1,50%

0,80%

1,00%

0,60%

0,50%

0,40%

-0,60%

0

2

4

6

8

Swapkurva

10

12

14 År

STIB 3M
Swap Rate 5Y

Forwardkurva

2019-08-31

-1,00%

-0,40%

2018-08-31

-0,20%

2017-08-31

-0,50%

2015-08-31

0,00%

2016-08-31

0,00%

0,20%

Swap Rate 2Y
Swap Rate 10Y

Valutakursutveckling

Börsutveckling (indexerad)
12,00

200,00

10,00
150,00

8,00
100,00

6,00
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50,00
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2019-08-31

2018-08-31

2017-08-31

2016-08-31

0,00

2015-08-31

2019-08-31

2018-08-31

2017-08-31

2016-08-31
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0,00

MSCI AC (Världen, SEK)

USD/SEK
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Appendix – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
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 3,03 YR FIX -0,06% 2022-09-15
Kommuninvest 3,21 Y FIX 0,10% 2022-09-15
Kommuninvest 3Y FIX 0,13% 2022-09-15
Kommuninvest 3,5Y FIX 0,2% 2022-09-15
Kommuninvest 5,2Y FIX 0,67% 2023-02-22
Kommuninvest 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_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_114230
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

Belopp (Tkr)
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
95 000
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

Ränta
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%
-0,06%
0,10%
0,13%
0,20%
0,67%
0,62%
0,61%
0,61%
0,60%
0,67%
0,70%
1,37%
0,87%
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Räntebindning
0,05
0,16
0,20
0,20
0,24
0,64
0,78
1,00
1,25
1,25
1,54
1,64
2,04
2,04
2,04
2,15
2,75
2,75
2,75
2,75
3,00
3,04
3,04
3,04
3,04
3,48
4,04
4,04
4,04
4,04
4,54
4,54
5,09
0,06

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

Saldo (Mkr)

Kvar att nyttja (Mkr)

AB Alingsås Rådhus

Beviljad beloppsgräns
(Mkr)
343,9

- 326,6

17,3

Fabs AB
Alingsås Energi Nät AB

1 159,0
365,0

- 1 119,6
- 281,6

39,4
83,4

AB Alingsåshem

1 528,0

- 1 454,4

73,6

Summa

3 395,9

- 3 182,2

213,7

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
213,7 Mkr kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.

Page 239 of 252

Ansökan om
investeringsbidrag
Sollebrunns idrottsklubb
SAIK
21
2019.605 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-24
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2019.605 KS

Ansökan om investeringsbidrag från Sollebrunns AIK
Ärendebeskrivning
Sollebrunns AIK har den 20 september 2019 inkommit med en ansökan om
investeringsbidrag till kommunstyrelsen. Ansökan gäller upprustning av Nya Björkevis
konstgräsplan och tillhörande belysningsanläggning.
Det framgår av skrivelsen från Sollebrunns AIK att föreningen ser två alternativ. Antingen att
föreningen säger upp arrendeavtalet och överlämnar anläggningen i befintligt skick och att
Alingsås kommun tar över drift, underhåll och hantering av uthyrning. Föreningen kan sedan
hyra per timma. Det andra alternativet som föreningen lyfter är att kommunen ger ett
investeringsbidrag om 3,5-4,0 mnkr till föreningen för upprustning av Nya Björkevis konstgräs
med tillhörande belysning.
Fabs AB äger marken där konstgräsplanen ligger och arrenderar ut den till kommunen via
kultur- och utbildningsförvaltningen. Kultur- och utbildningsförvaltningen arrenderar sedan i
sin tur ut marken till Sollebrunns AIK. Sollebrunns AIK sköter all drift och underhåll.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen att konstgräsplanen vid Nya Björkevi
och dess tillhörande belysning har behov av upprustning. Kommunledningskontoret ser
positivt på det samarbete kommunen och föreningen har haft där föreningen har hanterat
underhåll och drift av konstgräsplanen. Därför anser kommunledningskontoret att föreningen
bör beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 4,0 miljoner kronor. I sedvanlig ordning bör
bidraget betalas ut löpande efter återredovisning från föreningen.
Kommunledningskontoret anser att detta ligger i linje med kommunens flerårsstrategi 20192021, 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 4,0 mnkr 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. Kommunledningskontoret bedömer att kostnaden går att
hantera innevarande år.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Sollebrunns AIK beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 4,0 mnkr.
Utbetalning sker löpande efter inlämnande av kopior på kvitton och fakturor.
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Beslutet ska skickas till
Sollebrunns AIK, lagakraftbevis

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Tf ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-09-24
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Motion om att utlysa
klimatnödläge i Alingsås
kommun - Anna Hansson
(MP), Christian Wiberg (MP)
och Britt-Marie
Kuylenstierna (MP) (NY fr
KF 4/9)
22
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2019.521 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-09-04

§ 154 2019.521 KS

Motion om att utlysa klimatnödläge i Alingsås kommun - Anna Hansson
(MP), Christian Wiberg (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP), ny
motion
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP), Christian Wiberg (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna MP) lämnar en
motion om att utlysa klimatnödläge i Alingsås kommun, motionärerna framför bland annat att
kommunerna behöver ta sitt ansvar och lokala myndigheter kan spela en avgörande roll när
det gäller att nå en global krislösning för klimatet. Ett stort antal lokala myndigheter i världen
har redan utlyst klimatnödläge.
Motionärerna yrkar att Alingsås kommun:
1. Gör ett principiellt ställningstagande om, och anser att, jorden befinner sig i ett
Klimatnödläge.
2. Tar ställning för att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder
på lokal nivå.
3. Beslutar att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala
uppvärmningsmålet inte passerar ödesdigra 1,5 grader uppnås.
4. Skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska
arbete.
5. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioriterar att påverka andra
kommuner och andra politiska och beslutande forum till att utlysa ett klimatnödläge.
6. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioritera att samarbeta med andra
kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt
ansvar för en snabb omställning.
7. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla invånare om
klimatnödläget och att samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning.
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 2019-08-02

Utlys Klimatnödläge i Alingsås kommun
För att möta klimathotet måste samhället mobilisera alla tänkbara resurser. Det behövs
genomgripande krisåtgärder i mycket stor omfattning.
I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att den globala genomsnittliga
temperaturökningen, som nu ligger runt 1 grad, bör begränsas till 1,5 grader.
Om inte världens nationer tar större krafttag för att lösa klimatkrisen inom det närmsta
årtiondet är risken stor att avgörande brytpunkter, så kallade tipping points, där utvecklingen
blir utom människans kontroll, nås. En massdöd av arter, 100-miljontals människor på flykt
och en hotad matproduktion är några av följderna av ett varmare klimat. En mycket
omfattande förödelse pågår redan nu till följd av den pågående klimatkrisen.
Kommunerna behöver ta sitt ansvar och lokala myndigheter kan spela en avgörande roll när
det gäller att nå en global krislösning för klimatet. Ett stort antal lokala myndigheter i världen
har redan utlyst klimatnödläge.
Klimatkrisen utgör mänsklighetens hittills största utmaning. Det krävs stora uppoffringar för
att mobilisera samhället, men förändringarna kan också göra människors liv bättre.
Klimatkrisen innebär en möjlighet att skapa en värld som är ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbart och som inte hotar att förstöra planeten.
Vi yrkar att Alingsås kommun:
1. Gör ett principiellt ställningstagande om, och anser att, jorden befinner sig i ett
Klimatnödläge.
2. Tar ställning för att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande
åtgärder på lokal nivå.
3. Beslutar att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala
uppvärmningsmålet inte passerar ödesdigra 1,5 grader uppnås.
4. Skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens
strategiska arbete.
5. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioriterar att påverka andra
kommuner och andra politiska och beslutande forum till att utlysa ett klimatnödläge.
6. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen ska prioritera att samarbeta med
andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta
kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning.
7. Fastställer att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla invånare
om klimatnödläget och att samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning.
Anna Hansson (MP)
Christian Wiberg (MP)
Britt-Marie Kuylenstierna MP)
Övriga ordinarie Kommunfullmäktigeledamöter och tjänstgörande ersättare som önskar skriva
på (alla partier välkomna) kan göra det här:
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Motion om att återinföra uppvaktning av SM-vinnare - Pär-Göran
Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S), ny motion
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S) lämnar en motion med
förslag om uppvaktning av SM-vinnare. Motionärerna framför bland annat att Alingsås
kommun tidigare under ett antal perioder, har uppvaktat SM-vinnare det har då gällt personer
som tävlat för en alingsåsklubb och alla åldersgrupper.
Motionärerna föreslår att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att uppvakta Svenska mästare
(och högre) enligt ovan.

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Till Alingsås kommunfullmäktige

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

som

tävlar

för

en

alingsåsklubb

och

alla

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

riktlinjerna

för

premiering

av

SM-vinnare

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

Alingsås 2019-08-12
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