Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid:

2019-11-13, kl. 09:00

Plats:

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås

Daniel Filipsson (M),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information och överläggningar

2.

A/ Riktlinjer för styrande dokument Alingsås kommun
B/ Informationssäkerhetspolicy Alingsås kommun
C/ Planprioritering 2019-2020
D/ Förslag till ny renhållningstaxa 2020
E/ Förslag till ny brukningstaxa för VA 2020
Övertagande av väghållningsansvar vid Vardsjön, 2019.422 KS

3.

Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen (E 2019-2035),
2019.707 KS

4.

Förslag till ny renhållningstaxa 2020, 2019.717 KS

5.

Förslag till ny brukningstaxa för VA 2020, 2019.718 KS

6.

Informationssäkerhetspolicy Alingsås Kommun, 2019.697 KS

7.

Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och
krisledningsnämnden, 2019.618 KS

8.

Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun (KS 9/9,
återremiss), 2019.135 KS
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9.

Planprioritering 2019-2020, 2019.556 KS

10.

Förslag till kommunstyrelsen - Uppdrag att ta fram ett planprogram
samt detaljplan över stationsområdet - Anita Brodén (L), 2018.396 KS

11.

Förslag till kommunstyrelsen - Dialog om kommunstyrelsens egna
verksamhet - Anna Hansson (MP), 2019.692 KS

12.

Redovisning av obesvarade förslag till kommunstyrelsen, 2019.092 KS

13.

Månadsuppföljning 2019 kommunstyrelsen, september, 2019.176 KS

14.

Månadsuppföljning 2019 Alingsås kommun, september, 2019.175 KS

15.

Månadsrapport finanshantering 2019, september och oktober,
2019.010 KS

16.

Råd för mänskliga rättigheter, regler för rådet, 2019.130 KS

17.

Uppföljning av Handlingsplan Digital Målbild för Alingsås kommun öppen och smart, 2019.673 KS

18.

Markanvisning avseende del av Ingared 5:114, 2019.444 KS

19.

Försäljning av Krangatan 3, 2019.620 KS

20.

Motion om avskaffande av utmaningsrätten - Björn Wallin Salthammer
(S), Karin Johansson (S) och Simon Waern (S) (Ny KF 30/10),
2019.713 KS
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21.

Motion om handlingsplan för bostadsbyggandet - Camilla Stensson (S),
Anton César (S), Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S) (Ny
KF 30/10), 2019.714 KS

22.

Motion om återvändande IS-krigare - Glenn Pettersson (SD), Boris
Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD) och
Otto Stryhn (SD) (Ny KF 30/10), 2019.724 KS
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Övertagande av
väghållningsansvar vid
Vardsjön
2
2019.422 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-07
Lars-Ove Hultgren
0322-61 62 28
2019.422 KS

Kommunstyrelsen

Övertagande av väghållningsansvar vid Vardsjön
Ärendebeskrivning
Trafikverket har tagit fram ett förslag till avtal avseende ändrat väghållningsansvar genom att
utöka Alingsås kommuns väghållning. Ett beslut om ändrad väghållning i enlighet med
intentionerna i detta avtal fattas inte av Trafikverket innan kommunstyrelsen i Alingsås
kommun har godkänt och antagit avtalet. Därefter sänds avtalet för yttrande till Länsstyrelsen
i Västra Götalands län. Trafikverket fattar beslut i ärendet. Tidpunkten för kommunens
övertagande av väghållningsansvaret är den dag Trafikverkets beslut om ändrad väghållning
vunnit laga kraft.
Aktuell vägsträcka enligt avtalet är cirka 0,7 km och ligger inom Alingsås kommuns
väghållningsområde. Vägsträckan och väghållningsområdet redovisas på till avtalet hörande
två kartbilagor.
Enligt Trafikverkets förslag till avtal ingår i övertagandet all gatu-. och vägutrustning samt
väganordningar, inklusive broar och belysning, för den väg som kommunen övertar inom
väghållningsområdet. Väg som tidigare tillhörde Vardsjöns rastplats övergår till kommunen
när beslutet om förändrad väghållning får laga kraft. Rastplatsen stängdes genom beslut av
Trafikverket år 2017.
Tekniska nämnden tog vid sitt sammanträde den 20 november 2018, §86, del av information
om övertagande av väghållningsansvaret vid Vardsjön och beslutade om delegation för
gatuchefen att ge förslag till beslut. Gatuchefen fattade ett delegationsbeslut den 28 januari
2019 och föreslog att Trafikverkets avtal om utökning av Alingsås kommuns väghållaransvar
vid före detta rastplats Vardsjön skulle tillstyrkas, genom övertagande av väg inom
kommunens väghållningsområde. Beslutet översändes därefter till kommunledningskontoret
för handläggning och vidare beslut. Gatuchefen anger i sitt delegationsbeslut att området vid
Vardsjön kan vara aktuellt för utveckling av rekreation och bebyggelse och det är därmed av
intresse för kommunen att ta över vägdelen mellan kommunala Vardsjövägen och gamla
avfarten från E20.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2019, § 155, att återremittera ärendet för
beslut i samhällsbyggnadsnämnden, med syftet att samhällsbyggnadsnämnden skulle ges
möjlighet att yttra sig till kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen fattar sitt beslut om
väghållningsansvaret. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har den 4 november 2019
inkommit med mejl i ärendet till kommunledningskontoret, med klargörande att
samhällsbyggnadsnämnden står bakom gatu- och parkchefens delegationsbeslut den 28
januari 2019.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen har med stöd av §4 i sitt reglemente, antaget av kommunfullmäktige den
19 juni 2019, § 124, det övergripande strategiska ansvaret för infrastruktur i kommunen.
Kommunledningskontoret bedömer att kommunstyrelsen därmed har rätt att besluta i frågor
som rör kommunalt övertagande av väghållningsansvar för vägar inom Alingsås kommuns
väghållningsområde.
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Kommunledningskontorets bedömning är att gatuchefens redogörelse och yttrande i
delegationsbeslutet den 28 januari 2019 och samhällsbyggnadsnämndens ordförandes
klargörande i mejl 4 november 2019, utgör tillräcklig beredning av ärendet för att
kommunstyrelsen ska kunna fatta sitt beslut om övertagande av väghållningsansvaret vid
Vardsjön.
Ekonomisk bedömning
Av gatuchefens yttrande i delegationsbeslutet den 28 januari 2019 framgår att:
Trafikverket åtar sig att iordningsställa den aktuella vägen till sådant skick för allmän
samfärdsel som för liknande vägar i området innan kommunens övertagande. Bedömning av
vägens skick görs tillsammans med kommunen.
Kommunen övertar i och med avtalet ansvaret för drift och underhåll av cirka 0,7 km väg, i
enlighet med föreslagen sträckning. I övertagandet ingår all gatu- och vägutrustning samt
väganordningar, inklusive eventuella broar och belysning. Kommunen kan inte rikta
ytterligare krav mot Trafikverket efter att avtalet undertecknats av bägge parter och godkänts
av kommunen, samt att beslut om förändrad väghållning vunnit laga kraft. En uppskattad
genomsnittlig kostnad för drift- och underhåll uppgår till cirka 40 kr per löpmeter och år. För
aktuell vägsträcka på 0,7 km bedöms kostnaden därmed uppgå till cirka 28 000 kr per år.
Kostnader kan tillkomma vid eventuella behov av standardhöjningar som kommunen får
bekosta efter övertagandet. En ekonomisk bedömning kan inte göras innan vägens skick har
bedömts och efter Trafikverkets iordningsställande. De uppenbara brister som finns idag
jämfört med normal vägstandard förutsätts hanteras inför övertagandet.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Trafikverkets förslag till avtal om utökning av Alingsås kommuns väghållningsansvar vid före
detta Vardsjöns rastplats för aktuell väg som ligger inom Alingsås kommuns
väghållningsområde godkänns. Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet med
Trafikverket.

Beslutet ska skickas till
Expl., SBN
Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Lars-Ove Hultgren
Exploateringsingenjör

Bilagor
Avtal om övertagande av väghållningsansvar Änr. TRV 2018/107928
Bilaga 1 Karta till avtal som redovisar Alingsås kommuns väghållningsområde
Bilaga 2 Karta till avtal som redovisar väg vid Vardsjön som övergår till Alingsås kommun
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Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-07
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Från: kommunstyrelsen@alingsas.se <kommunstyrelsen@alingsas.se>
Till: ks.platinamail@alingsas.se <ks.platinamail@alingsas.se>
Ärende: Vbf: Vbf: Yttrande i ärende med dnr 2019.422 KS
Datum: 2019-11-07 15:53:11

-----Vidarebefordrat av Jenny Hellsten/KLK/Alingsas 2019-11-04 09:11 ----Till: kommunstyrelsen/KLK/Alingsas@Alingsas
Från: Anna Liedholm/KLK/Alingsas
Datum: 2019-11-04 08:45
Ärende: Yttrande i ärende med dnr 2019.422 KS
Yttrande i kommunstyrelsens ärende med Dnr 2019.422 KS
Samhällsbyggnadsnämnden vill genom denna skrivelse klargöra att nämnden
ställer sig bakom förslaget i Gatu- och parkchefens delegationsbeslut från
2019-01-28, Dnr 2019.057 SBN-330.
Samhällsbyggnadsnämnden genom Karl-Johan Karlsson (ordförande) och Anna
Liedholm (förvaltningschef)
Vänliga hälsningar
Anna Liedholm
Samhällsbyggnadschef
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Sveagatan 12
441 81 Alingsås
Tel: 0322 - 61 72 22
anna.liedholm@alingsas.se
www.alingsas.se
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

§ 155 2019.422 KS

Övertagande av väghållningsansvar vid Vardsjön
Ärendebeskrivning
Trafikverket har översänt ett förslag till avtal med samhällsbyggnadskontoret avseende
överföring av väghållningsansvaret vid Vardsjön till Alingsås kommun.
Tekniska nämnden tog vid sitt sammanträde den 20 november 2018, §86, dnr. 2016.463 TN,
del av information om övertagande av väghållningsansvaret vid Vardsjön och beslutade om
delegation för gatuchefen att föreslå beslut i ärendet, vilket därefter lämnas vidare till
kommunfullmäktige för fastställande.
Gatuchefen fattade ett delegationsbeslut den 28 januari 2019 dnr. 2019.057 SBN-330, och
föreslog kommunfullmäktige att tillstyrka Trafikverkets avtal om utökning av Alingsås
kommuns väghållaransvar vid före detta rastplats Vardsjön, genom övertagande av väg inom
kommunens väghållningsområde.
Beslutet har översänts till kommunledningskontoret för handläggning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 augusti 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har i samråd med samhällsbyggnadskontoret bedömt att det är
samhällsbyggnadsnämnden som ska fatta beslut i ärendet, med förslag till beslut i
kommunfullmäktige. Ärendet bör därför återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för
beslut i ärendet.
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 142 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet om övertagande av väghållningsansvaret vid före detta rastplats Vardsjön
återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden för beslut i ärendet.
Expedieras till
SBN, Klk-Expl.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Taxa för avgifter inom
livsmedelslagstiftningen (E
2019-2035)
3
2019.707 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-07
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2019.707 KS

Ändring i taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 oktober 2019 § 66 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa ny taxa enligt livsmedelslagstiftningen. Den nya taxan
föreslås börja gälla 14 december 2019.
Den offentliga livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad och avgifter tas ut enligt gällande
lagstiftning för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll.
EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som
träder i kraft 14 december 2019 innebär att taxan behöver justeras och anpassas för att inte
baseras på ett gammalt regelverk. Genomförs ingen ändring efter 14 december baseras
taxan delvis på regelverk som inte längre gäller.
Förslag till justerad taxa är bilagt till ärendet.
Förvaltningens yttrande
För att säkerställa miljöskyddsnämndens möjlighet att fortsatt ta betalt för livsmedelskontroll
föreslår därmed miljöskyddsnämnden en justerad taxa.
Timavgifterna är oförändrade och påverkas inte av denna ändring. För årlig offentlig kontroll
är avgiften fortsatt 1360 kronor per timme. För uppföljande kontroll, utredning av klagomål
och övrig offentlig kontroll är avgiften 1160 kr per timme.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett nytt underlag för taxa.
Miljöskyddskontoret har använt sig av SKL:s underlag vid utformning av förslaget till taxa för
offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
Ekonomisk bedömning
Eftersom ändringar endast görs i taxans löpande text och beloppen är oförändrade innebär
förslaget inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen godkänns och börjar gälla den 14
december 2019.
Beslutet ska skickas till
MN

Simon Lindau
Tf. ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-07
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Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen
Antagen av kommunfullmäktige den xx 2019, § x

Inledande bestämmelser
1§

Denna taxa gäller avgifter för Alingsås kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning
och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som meddelats med stöd
av lagen samt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.

2§

Avgift enligt denna taxa tas ut för

prövning i ärenden om godkännande av anläggning, som ska prövas enligt EG – förordningen
853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung
1. registrering av anläggning
2. årlig offentlig kontroll
3. uppföljande kontroll som inte var planerad
4. utredning av klagomål
5. offentlig kontroll i övrigt
handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll.

3§

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som beror på klagomål som visar sig obefogat.
2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedelslagen, de
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EU-bestämmelser som
kompletteras av lagen.

4§

Miljöskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa
antagna timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018 (kommunfullmäktiges
beslutsår).

5§

Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljöskyddsnämnden.

Timtaxa (timavgift)
6§

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften)
1360 kronor per timme för kontrolltid för normal årlig offentlig kontroll och prövning av
godkännande,

Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen
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1160 kronor per timme för kontrolltid för extra offentlig kontroll uppföljande kontroll som inte
var planerad, och registrering, utredning av klagomål och offentlig kontroll i övrigt.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som en anläggning tilldelas eller i
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som
anges i taxan.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den
sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet,
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner,
provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller övrig offentlig kontroll som utförs
vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 samt lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
trettondagsafton, påskafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger
ordinarie timavgift.
Avgift för prövning
7§

Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG –
förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för
livsmedel av animaliskt ursprung, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en
årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ
av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.
Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.
Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

8§

För godkännande av en anläggning som avses i 7 §, med anledning av byte av
livsmedelsföretagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska,
under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas avgift för den
tid prövningen tar. Avgiften kan högst motsvara beloppet för en årsavgift för anläggningen
enligt 11 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som
godkännandet avser och erfarenhetsklass B.

9§

Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås,
avvisas eller avskrivs.

Avgift för registrering
7§

Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller
för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala en avgift
motsvarande två timmars kontrolltid á 1160 kronor, dvs 2320 kronor.

Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen
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Årlig kontrollavgift
8§

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljöskyddsnämnden tilldelar anläggningen.
Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av livsmedelsanläggningen. Tre delar
(moduler) ligger till grund för riskbedömningen: 1. Riskmodul där riskklassning görs med
hänsyn till typ av verksamhet och livsmedel, produktionens storlek samt konsumentgrupper.
2. Informationsmodul med hänsyn till verksamhetens ansvar för spårbarhet, utformning av
märkning eller presentation. 3. Erfarenhetsmodul med hänsyn till nämndens erfarenhet av
verksamheten.
Miljöskyddsnämnden tillämpar Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”, se bilaga. Den årliga kontrolltiden för
varje riskklass, kontrolltidstillägg för informationskontroll samt erfarenhetsklassernas
tidsfaktor framgår av tabeller i vägledningen.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med
timavgiften timtaxan för normal offentlig kontroll. för årlig offentlig kontroll.

9§

Om en tillämpning av 8 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av
anläggningens kontrollbehov.

10 § Fast årlig kontrollavgift omfattar kalenderår och får tas ut i förskott. Den årliga avgiften ska
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Det framgår av 9 §
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 7 § ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala
den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.
Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska
den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.
Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att
verksamheten vid anläggningen upphört.

11 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar anläggningen
(livsmedelsföretagaren) vid kalenderårets början.

Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen
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Avgift för extra offentlig kontroll uppföljande kontroll och utredning av klagomål
12 § Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den
normala kontrollverksamheten, Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som
ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande
efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande
åtgärder har vidtagits, betala en avgift tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timtaxan i 6
§ och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen
samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för
den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid
den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra
offentliga kontrollen medför.
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att
bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nNedsättning av avgift
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov
eller övriga omständigheter får miljöskyddsnämnden i ett enskilt ärende besluta att ändra
avgiften enligt denna taxa. ska sättas ned eller efterges.

Avgiftens erläggande m.m.
14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Alingsås kommuns miljöskyddsnämnd.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.
15 § Av 33 § livsmedelslagen framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift
ska gälla omedelbart även om det överklagas.

16 § Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
____________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015 14 december 2019.
Bilaga: Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassning av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrolltid, se länk
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2019-10-22

§ 66 2019.026 MN

Taxa för avgifter inom livsmedelslagstiftningen (E 2019-2035)
Ärendebeskrivning
Den offentliga livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad och enligt förordningen om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel är kommunen skyldig att ta ut en avgift för att täcka
sina kostnader för offentlig kontroll.
Den nuvarande taxan bygger på en förordning som den 14 december 2019 kommer att
ersättas av EU:s nya kontrollförordning nr 2017/625 om offentlig kontroll inom
livsmedelskedjan. För att säkerställa att miljöskyddsnämnden har möjlighet att ta betalt för
livsmedelskontrollen efter årsskiftet föreslås en ny livsmedelstaxa.
Beredning
För att ha möjlighet att ta ut avgifter efter den 14 december 2019 har justeringar i taxan
gjorts. Timavgifterna är fortfarande desamma. Fortsatt gäller att timavgiften för årlig offentlig
kontroll är 1360 kronor per timme och 1160 kronor per timme för uppföljande kontroll,
utredning av klagomål och övrig offentlig kontroll.
Miljöskyddskontoret har använt Sveriges Kommuner och Landstings underlag för utformning
av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.
Se bifogat förslag till taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2019-10-15, § 55, och
lämnade inget förslag till beslut utan hänskjöt det till nämnden.
Beslut
Förslaget till ny ”Taxa för avgifter enligt livsmedelslagstiftningen” antas och överlämnas till
kommunfullmäktige för fastställelse så att taxan kan börja gälla den 14 december 2019.
Ärendet justeras omedelbart
Expedieras till
KS, KF

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
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1 av 1
237

Utdragsbestyrkande

Förslag till ny
renhållningstaxa 2020
4
2019.717 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-12
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2019.717 KS

Förslag till ny renhållningstaxa 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 september 2019 § 153
att ärendet skulle återremitteras med anledning av att utredningen behövde kompletteras
med bland annat information om hur ändringar i hämtningsintervall kan påverka de olika
kostnadsalternativen, samt historiska kostnader/taxeökningar.
Därefter beslutade samhällsbyggnadsnämnden den 21 oktober 2019 § 160 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa förslag till förändring av renhållningstaxan 2020 som börjar
gälla från den 1 januari 2020.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till ny renhållningstaxa innebär en taxehöjning om 11
procent. En höjning med 11 procent innebär en ökad kostnad för kunderna på 296 kr per år,
från 2 695 kr till 2 991 kr.
Därtill föreslår samhällsbyggnadsnämnden att tjänsten säckhämtning tas bort från
renhållningstaxan från och med 2020 med anledning av arbetsmiljöskäl samt för att öka
andelen sorterat avfall. Antalet säckhämtningskunder är 12 stycken.
Samhällsbyggnadsnämnden vill även höja avgiften för grönt/brunt kärl och därmed höja
anslutningsgraden till fyrfackskärl för att nå målet om ökad materialåtervinning. Taxan mellan
fyrfackskärl och grönt/brunt kärl differentieras ytterligare för att styra mot målet om 80
procent anslutningsgrad. Taxan för grönt/brunt kärl höjs med ytterligare 10 procent för
villahushållen.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut och gör
följande bedömning.
Avfallsverksamheten är avgiftsfinansierad och taxan ska sättas utifrån
självkostnadsprincipen. Eventuella över- respektive underuttag ska regleras gentemot
upparbetad skuld till avfallskollektivet. Kommunledningskontoret noterar att prognosticerat
underskott för 2019 per september för avfallsverksamheten är så stort att skulden till
abonnenterna inte är tillräcklig och underskottet belastar därmed skattekollektivet.
Kommunledningskontoret har i kontakt med samhällsbyggnadskontoret informerats om att
skulden till skattekollektivet beräknas återbetalas på en period om tre år.
Verksamheten ansvarar för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall,
drift av två återvinningscentraler samt den aktiva deponin i Bälinge. Till detta ligger även
ambulerande insamling av farligt avfall samt tömning av slam från enskilda
avloppsanläggningar inom ramen för verksamhetens ansvar.
Alingsås kommuns renhållningstaxa justerades för 2019 med en höjning av taxan med 6
procent, vilket motsvarade 153 kr per år för en fyrfackskund. Till detta höjdes
säckhämtningstaxan och dragvägstillägget med 10 procent.
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I samhällsbyggnadsnämndens beslutsunderlag anges att avfallsverksamheten har haft
ökade kostnader för transporter, sortering och behandling av avfallet vilket bedöms hålla i sig
kommande år. Till detta beskrivs att regeringens nya budget föreslår förbränningsskatt på
avfall från april 2020 som innebär kostnadsökningar. Fordonsbränslet har fortsatt öka under
2019 och förväntas öka ytterligare 2020 vilket innebär att åkeriverksamheten får högre
kostnader.
Vidare anges att avfallsverksamheten under åren har varit underfinansierad och delvis
finansierats med intäkter från försäljning av plats för deponimassor på Bälinge deponi.
Bälinge deponi ska till vissa delar börja sluttäckas varför denna finansiering bör fasas ut. Det
innebär att verksamheten framöver helt skall finansieras via renhållningstaxan.
Kommunledningskontoret har informerats av samhällsbyggnadskontoret att den ytterligare
höjningen om 10 procent för grönt/brunt kärl enbart avser hämtningsavgiften för grönt/brunt
kärl.
Ekonomisk bedömning
Föreslagen taxa är framtagen med beaktan av självkostnadsprincipen. Avgifterna beräknas
därmed täcka avgiftskollektivets kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till renhållningstaxa 2020 med förtydliganden som
framgår i kommunledningskontorets yttrande godkänns och träder i kraft 1 januari 2020.

Beslutet ska skickas till
SBN

Simon Lindau
Tf. ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-12
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1 Renhållningstaxa för Alingsås
Renhållningstaxan beslutades av kommunfullmäktige 2019-XX-XX, § XXX och gäller från och med
den 1 januari 2020 då renhållningstaxa som antogs av kommunfullmäktige 2018-11-21, § 199
upphör att gälla. Taxan avser de avgifter som enligt 5 avd, 27 kap, 4-6 § Miljöbalken kan tas ut för
hantering av avfall.

1.1 Avfallsföreskrifter i Alingsås kommun
I kommunens gällande avfallsföreskrifter finns regler som b.la. föreskrifter om hämtning,
avfallsbehållares placering, dragväg samt avfallsutrymmens och transportvägars utformning.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att kommunens regler om avfallshantering enligt gällande
föreskrifter om avfallshantering följs.
För att kommunen ska omhänderta avfall i enlighet med denna renhållningstaxa ska kraven i
kommunens gällande avfallsföreskrifter vara uppfyllda.

1.2 Återvinningskort
För att få tillgång till kommunens återvinningscentraler, Bälinge och Sollebrunn, behövs ett
återvinningskort. Hushåll kan få ett återvinningskort vilket ger privatpersoner rätt att lämna
grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och el-avfall (max 3 kbm per tillfälle) på kommunens
återvinningscentraler. Kort kan beställas hos kommunen eller hämtas på Bälinge
återvinningscentral. Kortet tillhör fastigheten och ska lämnas tillbaka till kommunen vid flytt.

1.3 Definitioner
Begrepp som förekommer i denna renhållningstaxa har samma betydelse som i avfallsföreskrifter
för Alingsås kommun.

2 Allmänna bestämmelser
2.1 Avgiftsskyldighet
Avgifter i denna renhållningstaxa ska betalas till kommunen.
Avgiften ska betalas av fastighetsinnehavaren. Med fastighetsinnehavaren avses den som är
fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som
fastighetsägare. Mottagande av faktura kan efter överenskommelse mellan Alingsås kommun,
fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare, till exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst,
överlåtas till nyttjanderättshavare. Fastighetsinnehavaren är dock strikt ansvarig för betalningen i
de fall nyttjanderättshavaren inte betalar faktura till kommunen. Betalas inte faktura i tid debiteras
dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso.
Om ett kärl vid ordinarie hämtningstillfälle inte har använts sedan föregående hämtning, räknas det
ändå som hämtning och debiteras enligt taxan. Detsamma gäller om ett kärl som inte är tillgängligt
för hämtning (inte framställt) eller som av andra skäl inte kunde tömmas vid det ordinarie
hämtningstillfället.
Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2020

3
Sida 27 av 237

Abonnemang för helårsboende och verksamheter faktureras två gånger per år. Fritidsboende
faktureras en gång per år. Slamtömning, flyttavräkningar och vissa tillfälliga avgifter eller tjänster
kan debiteras tätare.
Samtliga avgifter i denna renhållningstaxa anges inklusive lagstadgad mervärdeskatt, 25 %.

2.2 Ändringar, uppehåll i hämtning och gemensamma avfallsbehållare
Ändring av antal behållare, uppställningsplats eller annat som påverkar avfallets mängd eller
förutsättningarna för att hämta avfallet ska snarast meddelas till kommunen.
Uppehåll i hämtning och användning av gemensamma avfallsbehållare regleras i Alingsås
kommuns avfallsföreskrifter.
Under förutsättning att uppehåll i hämtning enligt kommunens avfallsföreskrifter beviljas betalar
fastighetsinnehavaren en grundavgift men ingen hämtningsavgift. Om fastighetsinnehavaren
återkommer till fastigheten utan att meddela detta till kommunen utgår full hämtningsavgift för
hela den perioden som ansökan om uppehåll omfattar.
Varje hushåll som använder gemensamma avfallsbehållare betalar en grundavgift. Hushållen delar
dock på hämtningsavgiften. Om gemensam avfallsbehållare nyttjas av fritidshus och villahushåll
utgår hämtningsavgift utifrån renhållningstaxa för villahushåll.

2.3 Tillämpning
Frågor angående tillämpning och tolkning av renhållningstaxan följer tekniska nämndens
delegation och är delegerat till avfallschefen. För hämtning och behandling av avfall eller
utförande av tjänster som inte kan debiteras enligt kap 3 i renhållningstaxan, fastställs avgiften
enligt kap 4.
I övrigt hänvisas till kommunens renhållningsordning och till övrig avfallslagstiftning.

3 Avgifter för hämtning av källsorterat hushållsavfall
Renhållningstaxan består av en grundavgift och en hämtningsavgift. Grundavgiften är en fast
avgift som finansierar b.la. drift och underhåll av kommunens återvinningscentraler, miljö- och
utvecklingsarbete, information m.m. Hämtningsavgiften täcker kostnaden för hämtning och
behandling av avfall. Nivån på hämtningsavgiften baseras på fastighetsinnehavarens val av
abonnemang, behållarstorlek och hämtningsfrekvens.
Enligt kommunens avfallsföreskrifter, kap 3 §5 ska matavfall sorteras ut och hållas skilt från annat
avfall. Fastighetsinnehavare kan, efter anmälan till miljöskyddsnämnden, kompostera matavfall på
den egna fastigheten. Annat avfall än hushållsavfall inkl. avfall som omfattas av producentansvar
ska lämnas i respektive insamlingssystem som beskrivs i avfallsföreskrifterna kap 4.
Avfallsbehållare ska på hämtningsdagen senast kl. 07:00 placeras i anslutning till hämtningsvägen
eller av tekniska förvaltningen anvisad plats. Fastighetsinnehavare kan efter tekniska
förvaltningens skriftliga godkännande, mot tilläggsavgift enligt punkt 3.5.2, få kärl hämtat på
annan plats.
Kärl ska ställas så att draghandtaget är lättillgängligt från dragvägen och får t.ex. inte vara vänt
mot vägg eller buske.
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3.1 Brännbart avfall och matavfall från villahushåll
Villahushåll betalar en grundavgift per bostad. Förutom grundavgift tillkommer hämtningsavgift
för brännbart avfall och utsorterat matavfall utifrån valt abonnemang, behållarvolym och
hämtningsfrekvens.
Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl
Hushåll i villa sorterar ut brännbart avfall, matavfall, tidningar, småbatterier, mindre ljuskällor
samt förpackningar av plast, papper, metall och glas i ett fastighetsnära insamlingssystem med
fyrfackskärl. I avgiften ingår två stycken 370 liters kärl med separata fack samt en behållare för
småbatterier och mindre ljuskällor.
Tabell 3.1 a Fastighetsnära insamling med fyrfackskärl
kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens

26 ggr/år, båda kärlen

Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt

1 797 kr
1 194 kr
2 991 kr

Villahushåll med fastighetsnära insamling i fyrfackskärl kan beställa tilläggskärl för brännbart
avfall. I avgiften ingår ett 190 liters kärl för brännbart avfall.
Tabell 3.1 b Tilläggskärl 190 liter för brännbart avfall vid
fastighetsnära insamling med fyrfackskärl, kr/år inkl.
moms
Hämtningsfrekvens
26 ggr/år
Hämtningsavgift
1 259 kr
Brännbart avfall och matavfall i separata kärl
Abonnenter i villa som inte ansluter sig till det fastighetsnära insamlingssystemet med fyrfackskärl
sorterar ut brännbart avfall och matavfall i två separata kärl. I avgiften ingår ett 190 liters kärl eller
ett 370 liters kärl för brännbart avfall samt ett 130 liters kärl för matavfall.
Tabell 3.1 c Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl och matavfall i 130 liters kärl,
kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens

26 ggr/år, båda kärlen

Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt
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13 ggr/år brännbart kärl
26 ggr/år matavfallskärl
1 797 kr
790 kr
2 587 kr

Tabell 3.1 d Hämtning av brännbart avfall i 370 liters kärl
och matavfall i 130 liters kärl, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt

26 ggr/år
1 797 kr
2 943 kr
4 740 kr

Hushåll i villa som, efter anmälan till miljöskyddsnämnden, komposterar matavfall på den egna
fastigheten får ett 190 liters kärl eller ett 370 liters kärl för brännbart avfall.
Tabell 3.1 e Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl vid hemkompostering
av matavfall, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt

26 ggr/år
1 797 kr
1 373 kr
3 170 kr

Tabell 3.1 f Hämtning av brännbart avfall i 370 liters kärl
vid hemkompostering av matavfall, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt
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13 ggr/år
1 797 kr
715 kr
2 512 kr

3.2 Brännbart avfall och matavfall från fritidshus
Fritidshus betalar en grundavgift per bostad. Förutom grundavgift tillkommer hämtningsavgift för
brännbart avfall respektive utsorterat matavfall utifrån valt abonnemang, behållarvolym och
hämtningsfrekvens. Hämtning sker mellan 1 maj och 30 september.
Brännbart avfall och matavfall i separata kärl
Hushåll i fritidshus sorterar ut brännbart avfall och matavfall i två separata kärl. I avgiften ingår ett
190 liters kärl för brännbart avfall och ett 130 liters kärl för matavfall.
Tabell 3.2 a Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl och matavfall i 130 liters
kärl, kr/år inkl. moms

Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt

5 ggr/år
11 ggr/år, båda brännbart
kärlen
11 ggr/år
matavfall
1 166 kr
1 166 kr
533 kr
349 kr
1 699 kr
1 515 kr

2 ggr/år brännbart
11 ggr/år matavfall
1 166 kr
321 kr
1 487 kr

Hushåll i fritidshus som, efter anmälan till miljöskyddsnämnden, komposterar matavfall på den
egna fastigheten får ett 190 liters kärl för brännbart avfall.
Tabell 3.2 b Hämtning av brännbart avfall i 190 liters kärl vid hemkompostering av
matavfall, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Grundavgift
Hämtningsavgift
Totalt
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2 ggr/år
1 166 kr
252 kr
1 418 kr

3.3 Brännbart avfall och matavfall från flerfamiljshus och verksamheter
Flerfamiljshus betalar en grundavgift per lägenhet. För verksamheter utgår en grundavgift per
verksamhet. Förutom grundavgift tillkommer hämtningsavgift för brännbart avfall respektive
utsorterat matavfall utifrån antal behållare, behållarvolym och hämtningsfrekvens.
Grundavgifter
Tabell 3.3 a Grundavgifter för flerfamiljshus och
verksamheter, kr/år inkl. moms
Flerfamiljshus, per lägenhet
Verksamhet, per verksamhet

1 335 kr
1 797 kr

Hämtningsavgifter för matavfall
Tabell 3.3 b Hämtningsavgifter för matavfall, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
26 ggr/år
52 ggr/år
Kärl, 130 liter
153 kr
340 kr
Kärl, 240 liter*
353 kr
785 kr
* Nya matavfallsabonnemang med 240 liters kärl får ej tecknas.

104 ggr/år
816 kr
1 881 kr

156 ggr/år
1 223 kr
2 823 kr

Hämtningsavgifter för brännbart avfall
Tabell 3.3 c Hämtningsavgifter för brännbart avfall, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens 13 ggr/år*
26 ggr/år
52 ggr/år
104 ggr/år
156 ggr/år
Kärl, 190 liter
522 kr
1 041 kr
2 081 kr
4 997 kr
7 495 kr
Kärl, 370 liter
1 038 kr
2 080 kr
4 155 kr
9 984 kr
14 979 kr
Kärl, 660 liter
1 808 kr
3 616 kr
7 233 kr
17 356 kr
26 035 kr
* Nya abonnemang med hämtningsfrekvens 13 ggr/år får ej tecknas av flerfamiljshus.
Hämtningsavgift fastighetsnära insamling med fyrfackskärl
Flerfamiljshus och verksamheter kan välja att sortera brännbart avfall, matavfall, tidningar samt
förpackningar av papper, plast, metall och glas i ett fastighetsnära insamlingssystem med
fyrfackskärl. I avgiften ingår två stycken 660 liters kärl med separata fack.
Tabell 3.3 d Fastighetsnära insamling med
fyrfackskärl, kr/år inkl. moms
Hämtningsfrekvens
Fyrfackskärl, 660 liter

26 ggr/år
båda kärlen
3 481 kr

Bottentömmande behållare för flerfamiljshus
För flerfamiljshus finns det möjlighet att utföra avfallshämtning i bottentömmande behållare.
Avfallsavdelningen skall alltid i förväg godkänna behållartyp och hämtstället.
En förutsättning för att använda bottentömmande behållare för brännbart restavfall, är att det
även finns behållare för matavfall på samma hämtställe.
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3.4 Felsorterat avfall
I de fall avfallsbehållare innehåller felsorterat avfall har kommunen rätt att ta ut en särskild avgift
för felsortering.
Tabell 3.4 Osorterat avfall, kr inkl. moms
Abonnent som ej har godkänd sortering efter första
påpekandet, avgift per felsorterat kärl och hämtningstillfälle

612 kr

3.5 Tilläggsavgifter för hushållsavfall
Abonnenter kan beställa extra tjänster och extra service som omfattas av det kommunala
renhållningsansvaret men som inte nyttjas av taxekollektivet som helhet. För extra tjänster och
extra service utgår separata avgifter.
3.5.1 Extra hämtning av avfallsbehållare
I de fall abonnenter har behov av extra hämtning av brännbart avfall och utsorterat matavfall kan
detta beställas mot särskild avgift. Hämtning utförs normalt inom 5 arbetsdagar.
Tabell 3.5.1 Extra hämtning av avfallsbehållare,
kr/behållare och hämtning inkl. moms
Brännbart avfall, 190 liter
Brännbart avfall, 370 liter
Brännbart avfall, 660 liter
Fyrfackskärl, 370 liter
Fyrfackskärl, 660 liter
Matavfall, 130 liter
Matavfall, 240 liter
Säck 160 liter med brännbart avfall (max 15 kg)

255 kr
255 kr
340 kr
255 kr
340 kr
255 kr
255 kr
255 kr

3.5.2 Dragvägstillägg
Kärl ska normalt placeras i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Efter
skriftligt godkännande från tekniska förvaltningen kan annan placering av kärl medges.
Dragvägstillägg utgår enligt nedan.
Tabell 3.5.2 Dragvägstillägg, kr/behållare och hämtning
inkl. moms
Upp till 5 meter
5-15 meter
15-25 meter
25-35 meter
35-40 meter
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3.5.3 Trädgårdsavfall
Abonnenter kan beställa säsongshämtning av trädgårdsavfall. Hämtning sker 16 ggr under säsong
mellan mars och november. Trädgårdsavfallet hämtas i 370 liters kärl. Trädgårdskärlet ska på
hämtningsdagen senast kl. 07:00 placeras i anslutning till hämtningsvägen eller av
Samhällsbyggnadskontoret anvisad plats, dragväg medges ej för trädgårdskärl.
Tabell 3.5.3 Trädgårdsavfall, kr/år inkl. moms om inget annat anges
Säsongshämtning av trädgårdsavfall i 370 l kärl
Avgift för extra hämtning av kärl med trädgårdsavfall
kr/hämtning

1 023 kr
255 kr

3.5.4 Grovavfall
Abonnenter har möjlighet att beställa budad hämtning av grovavfall. I hämtningsavgiften ingår
hämtning av upp till 1 kbm grovavfall. För volymer över 1 kbm utgår en avgift per tillkommande
kbm. Budat grovavfall hämtas normalt inom 5 arbetsdagar. Enskilt föremål som hämtas får inte
väga mer än 50 kg. För vikt över 25 kg per föremål utgår en avgift för extra personal. Om vikten
på 25 kg överskrids ska detta meddelas vid beställning.
Tabell 3.5.4 Grovavfall, kr inkl. moms
Framkörning inkl. hämtning av 1 kbm grovavfall, avgift per
hämtningstillfälle

799 kr

Avgift för volym som överstiger 1 kbm, avgift per kbm

212 kr

Avgift för extra personal, avgift per påbörjad timme

595 kr

3.5.5 Slamsugning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare
Fastighetsinnehavare kan beställa tömning av slutna tankar, slamavskiljare och fettavskiljare enligt
tjänsteutbud och avgifter som redovisas nedan.
Tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare ska ske tillräckligt ofta för att
anläggningen ska upprätthålla en god funktion. Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år
medan fettavskiljare ska tömmas minst två gånger per år. Slutna tankar töms efter behov.
Tömning sker enligt fastställt schema eller efter budning. Budad tömning utförs normalt inom 5
arbetsdagar. Tömningsavgifterna avser hämtställen med slangdragning upp till 25 meter.
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Tabell 3.5.5 a Tömning av slutna tankar och
slamavskiljare, kr inkl. moms
Avgift för tömning upp till 3 kbm

617 kr

Avgift för behandling upp till 3 kbm

715 kr

Tillägg framkörning över 3 kbm, per kbm

151 kr

Tillägg behandling över 3 kbm, per kbm

239 kr

Tabell 3.5.5 b Tömning av fettavskiljare, kr inkl.
moms
Framkörningsavgift, per tillfälle
Behandlingsavgift, per kbm

562 kr
562 kr

Om två eller fler anläggningar töms på en och samma fastighet utgår extra avgift per tillkommande
anläggning enligt tabell 3.5.5 c.
Fastighetsinnehavare som har behov av akut slamsugning kan beställa tömning inom samma dygn
eller tömning inom 24 timmar mot extra avgift utöver ordinarie avgift för framkörning och
behandling. I det fall fastighetsinnehavaren har önskemål om tömning på ett förbestämt datum
(arbetsdagar) utgår extra avgift utöver ordinarie avgift för framkörning och behandling. Tömning
på ett förutbestämt datum ska beställas minst 5 arbetsdagar innan önskad tömningsdag.
I de fall brunn inte varit åtkomlig för tömning utgår en avgift för bomkörning utöver ordinarie
avgift för framkörning och behandling.
Tabell 3.5.5 c Tilläggsavgifter slamsugning, kr inkl. moms
Tömning av 2 eller fler anläggningar på samma fastighet
(max 3 kbm extra volym per tillfälle), avgift per
anläggning
Budad tömning inom 24 timmar
Budad tömning inom samma dygn

860 kr
1 720 kr

Avgift om abonnenten har önskemål om tömning på ett
förbestämd datum (vardagar)
Bomkörning vid ordinarie, planerad och aviserad
tömning
Bomkörning vid budad tömning
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860 kr
1 250 kr
1 250 kr

4 Avgifter för övriga tjänster
I de fall fastighetsinnehavare har behov av hämtning, behandling eller tjänster som omfattas av det
kommunala renhållningsansvaret men som inte ryms inom det tjänsteanbud som finns i
renhållningstaxans 3 kap utgår avgifter enligt tabellen nedan. Administrativt påslag med 20 %
tillkommer per hämtning eller per tjänst.
Tabell 4 Avgifter för övriga tjänster, kr inkl. moms
Avfallsfordon som normalt används inom kommunen,
avgift per tillfälle

1 088 kr

Specialfordon som normalt inte används inom
kommunen, avgift per tillfälle

1 360 kr

Extra personal, avgift per tillfälle

595 kr
kommunens
självkostnad
204 kr

Behandling, avgift per ton
Hyra av kärl, avgift per dygn

Renhållningstaxa Alingsås kommun år 2020
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-12
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2019.718 KS

Tjänsteskrivelse - Förslag till ny brukningstaxa för VA 2020
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 16 september § 152 att
föreslagen taxa skulle återremitteras med anledning av att det behövdes mer
beslutsunderlag för att se om man kan dela upp taxehöjningen under en längre tid. Nämnden
önskade även få ta del av historiska värden sedan cirka 10-15 år tillbaka.
Därefter beslutade samhällsbyggnadsnämnden den 21 oktober 2019 § 159 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa en ökning av brukningstaxan för VA på 23,5 procent som
börjar gälla från den 1 januari 2020.
Alingsås kommuns VA-taxa följer lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412). I taxan
ingår de tre nyttigheterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Avgifter får bestämmas
som anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift för
täckande av en kostnad för att ordna en allmän VA-anläggning. Vidare är brukningsavgiften
en periodisk avgift för att täcka drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader för
investeringar eller andra kostnader för en allmän VA-anläggning som inte täcks av en
anläggningsavgift. Föreslagen höjning omfattar brukningstaxan.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens beslut och gör
följande bedömning.
Till 2019 års VA-taxa gjordes en höjning av brukningsavgiften på 9 procent.
VA-taxan beslutas normalt en gång per år och finansierar samtlig VA-verksamhet. VAverksamheten särskiljs alltså från verksamheten för skattekollektivet. Skulden till
abonnenterna prognosticeras att förbrukas till följd av underskott inom VA-verksamheten.
Det negativa resultatet belastar därtill även kommunens resultat med resterande underskott
för 2019.
Kommunledningskontoret betonar att det är av mycket stor vikt med en väl fungerande och
långsiktig planering. Dels för att kunna planera för investeringar med god framförhållning och
dels för att ha en skälig taxa med jämna justeringar över tid.
Förslaget till beslut om en ökning på 30 procent av VA-taxan återremitterades av
samhällsbyggnadsnämnden den 16 september 2019 § 152. Förslaget om en ökning på 30
procent bedömdes innebära en kostnadsökning om 151 kr per månad för normalkunden,
villakund typ A.
Därefter lämnades fyra alternativ för höjning enligt nedan och samhällsbyggnadsnämnden
beslutade den 21 oktober 2019 § 159 att godkänna alternativ 4.


I alternativ 1 och 2 höjs taxan med 28,6 procent år 2020. I båda dessa alternativ
återbetalas förlusten från 2019 i sin helhet år 2020 samt bygger upp en skuld till
abonnenterna på 2 000 tkr år 2020. Skillnaden mellan dessa alternativ är att
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alternativ 1 har en ojämn taxehöjning men jämn skuld medan alternativ 2 har en jämn
taxehöjning men en mera ojämn skuld.
I alternativ 3 återbetalas förlusten från 2019 på två års tid och bygger upp en skuld till
abonnenterna på 1 000 tkr. Detta innebär att vi behöver höja taxan med 25,2 procent.
I alternativ 4 återbetalas förlusten från 2019 på två års tid och
samhällsbyggnadsnämnden avstår då från att bygga upp någon skuld till
abonnenterna år 2020. I detta alternativ behöver taxan höjas med 23,5 procent.

Kommunledningskontoret har i kontakt med samhällsbyggnadskontoret informerats om att
skulden till skattekollektivet beräknas återbetalas på en tid om tre år. Vidare har
kommunledningskontoret informerats om att det beräknas för ett visst utrymme för ett bygga
upp skuld till abonnentkollektivet 2020, förutsatt att underskottet inte tilltar.
Till de fyra alternativen lyfter samhällsbyggnadsnämnden upp att det är av vikt att beakta att
risken för att skattekollektivet ska gå in och täcka upp eventuella förluster ökar ju lägre
skulden till abonnenterna är. Kommunledningskontoret instämmer och anser det viktigt att
beakta detta eftersom VA-verksamheten ska självfinansieras.
Samhällsbyggnadsnämnden anger att verksamheten har haft utmaningar under 2019 till följd
av tidigare års avsaknad av framförhållning och att man till följd av detta har startat en
mängd åtgärder för att säkerställa verksamhetens och Alingsås budget.
Vidare anger nämnden ett antal utmaningar, särskilt inom avloppsverksamheten, med högre
driftskostnader. Därtill krävs stora investeringar i anläggningsbeståndet för att kunna
säkerställa servicen till Alingsås medborgare och samtidigt se till behoven för kommande
befolkningstillväxt.
Specifika insatser som lyfts fram från samhällsbyggnadsnämnden är nedanstående.
Nolhaga avloppsreningsverk kräver omfattande drift- och underhållsinsatser som innebär att
personalkostnader, reparationskostnader och driftkostnader ökar 2020.
Rötningsprocessen på Nolhaga avloppsreningsverk är icke fullt fungerande och innebär
kostnader som inte är budgeterade. Till detta kommer ökade utsläpp av metangas och en
obefintlig produktion av biogas. Situationen innebär också borttransporter av orötat slam som
ökar vilket medför ökade kostnader.
Enligt Svenskt Vattens taxestatistik för 2019 placeras Alingsås kommun bland de kommuner
i Göteborgsregionen med lägre månadskostnad, sett till brukningsavgiften för normalvilla,
typhus A. Föreslagen höjning om 23,5 procent beräknas öka månadskostnaden för en
normalvilla, typhus A, med 119 kr per månad. I Svenskt Vattens kommentar till 2019 års
taxestatistik anges generellt för landets kommuner att ökningstakten sett till avgifterna för
kommunalt vatten och avlopp är fortsatt låg.
Ekonomisk bedömning
Föreslagen taxa är framtagen med beaktan av självkostnadsprincipen. Avgifterna beräknas
därmed täcka avgiftskollektivets kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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Samhällsbyggnadsnämndens förslag till ny brukningstaxa för VA med förtydliganden som
framgår i kommunledningskontorets yttrande godkänns och börjar gälla från den 1 januari
2020.

Beslutet ska skickas till
SBN

Simon Lindau
Tf. ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-12
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Samhällsbyggnadsnämnden
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2019-10-21

§ 159 2019.429 SBN

VA-taxa
Ärendebeskrivning
VA-taxan följer Lagen om allmänna vattentjänster. Enligt lagens krav ingår avgifter för de tre
nyttigheterna dricksvatten, spillvatten och dagvatten i VA-taxan. Avgifter får bestämmas som
anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgift är en engångsavgift som ska
täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning och brukningsavgift är en periodisk
avgift som ska täcka drift- och underhållskostnader och andra kostnader som inte täcks av
anläggningsavgiften.
VA-verksamheten finansieras helt via VA-taxan och taxan sätts normalt en gång per år. En
höjning av taxan kommer att behövas under de kommande åren för att se till att
verksamheten kan fortsätta leverera god livsmiljö för Alingsås medborgare. Verksamheten
har under 2019 lidit av tidigare års avsaknad av framförhållning vilket inneburit att
verksamheten startat en mängd åtgärder för att säkerställa verksamhetens och Alingsås
flerårsstrategi.
Verksamheten står inför stora utmaningar, framförallt på avloppssidan, som genererar högre
driftkostnader och kräver stora investeringar i anläggningsbeståndet för att säkerställa
servicen för Alingsås medborgare och också ta höjd för kommande befolkningstillväxt.
Nolhaga Avloppsreningsverk kräver omfattande drift- och underhållsinsatser vilket innebär att
personalkostnader, reparationskostnader och driftkostnaderna ökar markant 2020. Den icke
fullt ut fungerande rötningsprocessen på Nolhaga Avloppsreningsverk utgör i ekonomiska
termer en icke budgeterad årlig kostnadspost på ca 3 000 tkr. Till detta kommer ökade
utsläpp av metangas och en obefintlig produktion av biogas. Situationen innebär också att
borttransporterna av orötat slam ökar markant vilket i sin tur leder till ökade kostnader.
Ekonomiskt innebär den ovan beskrivna situationen att VA-verksamheten går betydligt
sämre än budgeterat under 2019. Vid årets slut beräknas VA-kollektivet ha en skuld till
skattekollektivet på ca 2 500 tkr.
Historik
Under de senaste 10 åren har endast ett fåtal höjningar av VA-taxan skett. Den senaste
höjningen gjordes 2019 (9 %), vilket skedde i samband med att ”renoveringsskulden” på
Nolhaga Avloppsreningsverk uppdagades. Mellan åren 2006 och 2018, med undantag för
2009, har taxan varit oförändrad. En större genomlysning av VA-taxan gjordes 2009, för att
leva upp till Lagen om allmänna vattentjänsters lagstadgade krav på taxan. Denna
resulterade i en höjning av VA-taxan med 4,4 %.
Taxehöjningar på VA sammanfattningsvis:
2006-2008: 0%
2009: 4,4%
2010-2018: 0%
2019: 9%
Under ovanstående tidsperiod har det inte funnits någon skuld till skattekollektivet. Det fanns
Justerandes sign
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heller ingen skuld till taxekollektivet i ordets nuvarande bemärkelse förrän från och med
2016-01-01 (då kommunen började särredovisa VA-verksamheten). Från och med 2016 ska
VA därmed göra ett nollresultat (självfinansierad verksamhet). Alla avvikelser i utfallet, uppåt
eller neråt, regleras mot skulden till abonnenterna så att ett nollresultat uppvisas. Vid 2016
års utgång gjorde verksamheten ett "positivt resultat", vilket reglerades mot skulden till
abonnenterna (som därmed ökade vid 2016 års utgång). I årsbokslutet 2017 blev resultatet
marginellt negativt vilket även det reglerades mot skulden till abonnenterna. Därefter har VA
gjort negativa resultat, och i år kommer skulden till abonnenterna förbrukas i sin helhet. Detta
innebär att resultatet kommer att belasta kommunens resultat med resterande underskott.
Samhällsbyggnadskontorets förslag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att VA-taxans brukningsavgifter höjs med 30 % från och
med den 1 januari 2020. Genom höjningen ökar skulden till abonnenterna och ett ekonomiskt
utrymme skapas för nyinvesteringarna i Nolhaga Avloppsreningsverk.
Den föreslagna höjningen på 30 % innebär en kostnadsökning med 151 kr per månad för
normalkunden, dvs villakund typ A.
Vid samhällsbyggnadsnämndens återremittering av ärendet 2019-09-16, § 152, uppdrog
nämnden till samhällsbyggnadskontoret att utreda och presentera förslag till en etappvis
höjning av VA-taxan.
Samhällsbyggnadskontoret har översiktligt utrett fyra alternativ:
 I alternativ 1 och 2 höjs taxan med 28,6% år 2020. I båda dessa alternativ återbetalas
förlusten från 2019 i sin helhet år 2020 samt bygger upp en skuld till abonnenterna på
2.000 tkr år 2020. Skillnaden mellan dessa alternativ är att alternativ 1 har en ojämn
taxehöjning men jämn skuld medan alternativ 2 har en jämn taxehöjning men en
mera ojämn skuld
 I alternativ 3 återbetalas förlusten från 2019 på två års tid och bygger upp en skuld till
abonnenterna på 1.000 tkr. Detta innebär att vi behöver höja taxan med 25,2%.
 I alternativ 4 återbetalas förlusten från 2019 på två års tid och SBN avstår då från att
bygga upp någon skuld till abonnenterna år 2020. I detta alternativ behöver taxan
höjas med 23,5%.
 Vid en jämförelse mellan de fyra alternativen ska beaktas att risken för att
skattekollektivet ska gå in och täcka upp eventuella förluster ökar ju lägre skulden till
abonnenterna är.
Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C), Bo Olsson (S), Lars Larsson (S), Thomas Olofsson (S), Karin
Schagerlind (M), Thorsten Larsson (M), Daniél Nordh (C), Lars Bolminger (L), Marie
Sormunen (S), Martin Pehrsson (S), Lennart Pettersson (S) och Henrik Mattsson (KD) yrkar
att nämnden godkänner det som i tjänsteskrivelsen benämns som alternativ 4, innebärande
att taxan höjs med 23,5%. Förlusten från 2019 återbetalas på två års tid och
samhällsbyggnadsnämnden avstår från att bygga upp någon skuld till abonnenterna år 2020.
Boris Jernskiegg (SD) yrkar att nämnden godkänner alternativ 1 som innebär att taxan höjs
med 28,6% år 2020. I detta alternativ återbetalas förlusten från 2019 i sin helhet år 2020 och
en skuld till abonnenterna på 2.000 tkr byggs upp år 2020.
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Beslutsgång
Ordförande ställer inkomna yrkanden mot varandra och finner att yrkande från Karl-Johan
Karlsson (C), Bo Olsson (S), Lars Larsson (S), Thomas Olofsson (S), Karin Schagerlind (M),
Thorsten Larsson (M), Daniél Nordh (C), Lars Bolminger (L), Marie Sormunen (S), Martin
Pehrsson (S), Lennart Pettersson (S) och Henrik Mattsson (KD) ska bifallas.

Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner det som i tjänsteskrivelsen benämns som
alternativ 4, innebärande att taxan höjs med 23,5%. Förlusten från 2019 återbetalas på två
års tid och samhällsbyggnadsnämnden avstår från att bygga upp någon skuld till
abonnenterna år 2020.
2. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa en 23,5 % ökning av
brukningstaxan för VA från den 1 januari 2020.
Reservation
Boris Jernskiegg (SD) reserverar sig mot nämndens beslut till förmån för eget yrkande.
Expedieras till
KS/KF

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida43
3 av 3
237

Utdragsbestyrkande

VA-taxa 2020
För Alingsås kommuns allmänna
vatten- och avloppsanläggning
Godkänd av kommunfullmäktige ______________
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Information och kontakt med personal
Gå in på kommunens hemsida > www.alingsas.se
Information om VA-verksamheten:

Kontakt med personal:

● Välj ”Bygga, bo och Miljö”
● Välj ”Luft vatten och avlopp”

● Välj ”Bygga, bo och Miljö”
● Välj ”Kontakter”
● Välj ”VA-avdelningen”
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Inledning och förklaringar
Alingsås kommuns allmänna VA-anläggning betjänar över 32 000 personer. Dessutom förses
verksamheter och industrier med kommunalt VA . Grundläggande för driften av VAanläggningen är följande:
●
●
●
●

Producera och distribuera dricksvatten med god kvalitet i tillräcklig omfattning.
Bortleda och rena avloppsvatten och regnvatten på ett ekologiskt och ekonomiskt
hållbart sätt.
Finansieringen sker i huvudsak genom avgifter baserat på självkostnadsprincipen.
Verksamheten skall uppfylla högt ställda krav på kretsloppsanpassning.

Dricksvatten – Spillvatten - Dagvatten
Dricksvatten produceras vid vattenverken och levereras via vattenledningsnätet till Dig som
kund. Leveranssäkerheten är mycket hög och anläggningarnas tekniska standard är väl anpassade till tidens krav.
Spillvatten transporteras via avloppsledningar för spillvatten till avloppsreningsverken, där
rening sker. Avloppsreningsverken är väl fungerande och klarar högt ställda miljökrav med
god marginal. Detta i sin tur medför att påverkan på miljön minimeras.
Dagvatten tas om hand och transporteras till recipient. Vid nybyggnation byggs anläggningar
för rening av dagvatten ut. Detta sker också successivt inom befintliga områden.

VA-taxa
För att finansera kostnaderna för utbyggnad, drift och underhåll av den kommunala VAanläggningen (vattenverk, ledningsnät med tillhörande anläggningar, avloppsreningsverk,
dagvattenanläggningar och administration) betalar brukarna avgifter. Taxan består av två
huvuddelar, anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
Anläggningsavgiften är en engångskostnad som betalas i samband med anslutning till
kommunens VA-anläggning. Anläggningsavgiften är till för att täcka kommunens kostnader för
inkoppling och fastighetens rätt att nyttja vattenverk, ledningsnät och avloppsreningsverk mm.
När anläggningsavgiften är betald är fastigheten delägare i den kommunala VA-anläggningen.
Brukningsavgiften är nödvändig för att täcka kommunens löpande drift av VA-anläggningen.
Brukningsavgiften består av fasta årliga avgifter för vatten, spillvatten och dagvatten samt
rörliga avgifter per kubikmeter levererat vatten.
En taxejämförelse med Sveriges kommuner visar att både anläggnings- och brukningstaxan i Alingsås ligger på en lägre nivå än genomsnittet i landet.

ABVA 2009 - Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster
Skriften VATTEN OCH AVLOPP innehåller bestämmelser samt råd och anvisningar om vad
som gäller vid brukande av Alingsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
VATTEN OCH AVLOPP innehåller även bestämmelserna i Lagen om allmänna vattentjänster.
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TAXA för Alingsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-31 och indexreglerad from 2018-07-01.
(KF §186)
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Alingsås Kommun, VAavdelningen. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Alingsås Kommun, Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen.
Denna taxa träder i kraft 2019-01-01. De brukningsavgifter enligt §§ 14.1, 14.3 och 14.7 samt
§ 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om
den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan
angivna dagen för taxans ikraftträdande.
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark-och Miljödomstolen jämlikt 53 § i lagen om allmänna
vattentjänster.

Allmänt (§§ 1–4)
§ 1 Betalningsansvarig
För att täcka nödvändiga kostnader för Alingsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt §§ 2 och
5 i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare.
Avgiftsskyldig för ändamålet Dv och Dvv är den som ansvarar för att huvudgator och allmän
platsmark (Dv) respektive trafikverkets vägar (Dvv), om förutsättningarna i 27 § i lagen om
allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 Avgifter
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Avgifter för allmänna vattentjänster är belagd med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 3 Fastighetsindelning
I dessa taxeföreskrifter avses med:
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd,
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det
viktigaste sett från användarsynpunkt.
Exempel på sådana byggnader är:
● Kontor

● Förvaltning

● Stormarknader

● Butiker

● Utställningslokaler

● Sporthallar

● Hotell

● Restauranger

● Hantverk

● Småindustri

● Utbildning

● Sjukvård

Lägenhet: Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
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Bruttoarea (BTA): I fråga om utrymmen som jämställs med bostadsfastighet, där lägenhetsbegreppet inte kan användas som beräkningsgrund, används begreppet bruttoarea enligt
svensk standard SS 02 10 53. Avgift uttas för varje påbörjad m² bruttoarea.
Annan fastighet: Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt
beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt
ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet: Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte
ännu bebyggts.
Allmän platsmark: Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som
allmän plats.
Eller om marken inte omfattas av detaljplan - Väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan
mark.

§ 4 Avgiftsskyldighet
4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:
Ändamål

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

V, vattenförsörjning

Ja

Ja

S, spillvattenavlopp

Ja

Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från
fastighet

Ja

Ja

Dg, dagvattenavlopp från lokalgator

Ja

Ja

Dv, dagvattenavlopp från huvudgator
och allmän platsmark. Betalas av
Gatuavdelning

Nej

Ja

Dvv, dagvattenavlopp från Trafikverkets
vägar. Betalas av Trafikverket

Nej

Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.
Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren
informerats om detta.
Härvid förutsätts att samtliga i 24 § i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar
för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg, lokalgata, inträder när åtgärder för bortledande av
dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.
4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dv och Dvv gäller den som ansvarar för att huvudgator
och allmän platsmark (Dv) samt trafikverkets vägar (Dvv), om förutsättningarna i 27 § i lagen
om allmänna vattentjänster är uppfyllda.
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.
4.6 Anläggningsavgift för allmän platsmark uttages inte.
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Anläggningsavgifter (§§ 5–14)
§ 5 Bostadsfastighet
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas
anläggningsavgift:
Avgift utgår per fastighet med:
A

En grundavgift avseende upprättande av förbindelsepunkt för V, S och Df. Gäller även om bortledande av
dagvatten sker via den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats

Utan moms

Med moms

73 800 kr

92 250 kr

19 kr

23,75 kr

B

En avgift per m2 tomtyta

C

En avgift per lägenhet

27 950 kr

34 938 kr

D

En avgift per m² BTA

180 kr

225 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgiften enligt 5.1 A
lika mellan fastigheterna.
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).
För fastighet avsedd att bebyggas med, eller är bebyggd med enbostadshus maximeras
storlek av tomtyta för uttag av tomtyteavgift till 2 500 m2. För del av tomtyta som överstiger
1200 m2 reduceras tomtyteavgiften med 75 %.
Avgift enligt 5.1 B tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt
5.1 A, C och D.
Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 och 5.7 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 B i den mån
ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan
ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.
5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter i samband med att ordinarie förbindelsepunkt
anläggs skall ersättning erläggas till verkliga kostnader för den extra förbindelsepunkten.
5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 B för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.
5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 C för varje tillkommande lägenhet.
Detsamma gäller för varje tillkommande m2 byggnadsyta (BTA) för vilken avgift inte skall
anses förut erlagd. Avgift skall då erläggas enligt 5.1 D.
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§ 6 Annan fastighet
6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift:
Avgift utgår per fastighet med:
A

B

Utan moms

En grundavgift avseende upprättande av förbindelsepunkt för V, S och Df. Gäller även om bortledande av
dagvatten sker via den allmänna anläggningen utan att
förbindelsepunkt för Df upprättats
en avgift per m2 tomtyta

Med moms

73 800 kr

92 250 kr

46 kr

57,50 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av avgiften
enligt 6.1 A, som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan fastigheterna
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller
annan karta som huvudmannen godkänner.
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas för
verksamheten på fastigheten.
Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande
tomyteavgift förfaller till betalning.
Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet
beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
Tomtyteavgiften för större fastigheter reduceras enligt nedanstående tabell:
Tomtyta

Reduktion (%)

Delen 10 001 – 20 000 m²

25

Större än 20 000 m²

50

6.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter i samband med att ordinarie förbindelsepunkt
anläggs skall ersättning erläggas enligt verkliga kostnader för den extra förbindelsepunkten.
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 B för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd.
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§ 7 Obebyggd fastighet
7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift:
Avgift utgår per
fastighet med:

Bostadsfastighet

Annan fastighet

Grundavgift

5.1 A

100 %

6.1 A

100 %

Tomtyteavgift

5.1 B

50 %

6.1 B

50 %

Lägenhetsavgift

5.1 C

0%

---

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 B tas ut endast intill ett belopp som motsvarar avgiften enligt 5.1 A och skall
tillsammans erläggas inom 3 år efter det att förbindelsepunkt upprättats och fastighetsägaren
upplysts därom.
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:
Bostadsfastighet
Tomtyteavgift

5.1 B

50 %

Lägenhetsavgift

5.1 C

100 %

Annan fastighet
6.1 B

50 %
---

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 B om föreskriften i 5.3 andra
stycket så medger.

§ 8 Reduceringsregler
8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas
reducerade avgifter enligt följande:
Avgifter för framdragen servisledning oavsett nytta S, V eller Df
En nyttighet

60 % av avgift enligt 5.1 A respektive 6.1 A
60 % av avgift enligt 5.1 B respektive 6.1 B
60 % av avgift enligt 5.1 C och 5.1 D

Två nyttigheter

85 % av avgift enligt 5.1 A respektive 6.1 A
85 % av avgift enligt 5.1 B respektive 6.1 B
85 % av avgift enligt 5.1 C och 5.1 D

Tre nyttigheter

100 % av avgift enligt 5.1 A respektive 6.1 A
100 % av avgift enligt 5.1 B respektive 6.1 B
100 % av avgift enligt 5.1 C och 5.1 D

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat,
skall erläggas avgifter enligt 8.1.

8
Sida 51 av 237

§ 9 Särtaxa – Områdena Röhult och Lövekulle-Skår
För verksamhetsområdena Röhult och Lövekulle-Skår gäller förhöjd anläggningstaxa med 50
%. Som grund gäller vad som sägs enligt §§ 5, 6 och 7. Särskild reduktion av anläggningsavgifterna sker enligt principerna i § 8. Inom verksamhetsområdena finns endast kommunalt
vatten (V) och spillvattenavlopp (S) utbyggt.
Bebyggelsen i områdena består till övervägande del av bostadsfastigheter, varför endast anläggningsavgifter för denna bebyggelsetyp tas upp i taxan.
Om byggelsetypen ”Annan fastighet” blir aktuell kommer anläggningsavgiften att beräknas i
varje fall enligt samma principer som gäller för områdena i övrigt.
9.1 Bostadsfastighet som ansluts till både V och S:
Avgift utgår per fastighet med:

(Avgift enl § 5.1)

Utan moms

Med moms

x 1,5 x 0,85
A

En grundavgift avseende upprättande av förbindelsepunkt för
V och S

73 800 x 1,5 x 0,85

B

En avgift per m2 tomtyta

19 x 1,5 x 0,85

C

En avgift per lägenhet

27 950 x 1,5 x 0,85

D

En avgift per m² BTA

180 x 1,5 x 0,85

94 095 kr

117 619 kr

24 kr

30 kr

35 636 kr

44 545 kr

230 kr

287 kr

9.2 Bostadsfastighet som ansluts till antingen V eller S:
Avgift utgår per fastighet med:

(Avgift enl. § 5.1)

Utan moms

Med moms

x 1,5 x 0,6
A

En grundavgift avseende upprättande av förbindelsepunkt för
V och S

73 800 x 1,5 x 0,6

B

En avgift per m2 tomtyta

19 x 1,5 x 0,6

C

En avgift per lägenhet

27 950 x 1,5 x 0,6

D

En avgift per m² BTA

180 x 1,5 x 0,6

66 420 kr

83 025 kr

17 kr

21 kr

25 155 kr

31 444 kr

162 kr

203 kr
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§ 10 Särtaxa – Områdena Färgens Östra Strand, Simmenäs, Norsesund
och Saxebäcken
För verksamhetsområdena Färgens Östra Strand, Simmenäs, Norsesund och Saxebäcken
gäller förhöjd anläggningstaxa med 50 %. Som grund gäller vad som sägs enligt §§ 5, 6 och 7.
Särskild reduktion av anläggningsavgifterna sker enligt principerna i § 8. Inom
verksamhetsområdena finns endast kommunalt vatten (V) och spillvattenavlopp (S) utbyggt.
Anläggningsavgift för överföringsledningar tillkommer enligt beslut i kommunfullmäktige.
Denna avgift uppgår till 40 % av totala utgiften för byggnationen av överföringsledningar och
fördelas lika mellan det antal lägenheter som betjänas av ledningen.
Bebyggelsen i områdena består till övervägande del av bostadsfastigheter, varför endast anläggningsavgifter för denna bebyggelsetyp tas upp i taxan.
Om byggelsetypen ”Annan fastighet” blir aktuell kommer anlaggningsavgiften att beräknas i
varje fall enligt samma principer som gäller för områdena i övrigt.
10.1 Bostadsfastighet som ansluts till både V och S:
Avgift utgår per fastighet med:

(Avgift enl § 5.1)

Utan moms

Med moms

x 1,5 x 0,85
A

En grundavgift avseende upprättande av förbindelsepunkt för
V och S

73 800 x 1,5 x 0,85

B

En avgift per m2 tomtyta

19 x 1,5 x 0,85

C

En avgift per lägenhet

27 950 x 1,5 x 0,85

D

En avgift per m² BTA

180 x 1,5 x 0,85

94 095 kr

117 619 kr

24 kr

30 kr

35 636 kr

44 545 kr

230 kr

287 kr

10.2 Bostadsfastighet som ansluts till antingen V eller S:
Avgift utgår per fastighet med:

Avgift enl. § 5.1

Utan moms

Med moms

x 1,5 x 0,6
A

En grundavgift avseende upprättande av förbindelsepunkt för
V och S

73 800 x 1,5 x 0,6

B

En avgift per m2 tomtyta

19 x 1,5 x 0,6

C

En avgift per lägenhet

27 950 x 1,5 x 0,6

D

En avgift per m² BTA

180 x 1,5 x 0,6

66 420 kr

83 025 kr

17 kr

21 kr

25 155 kr

31 444 kr

162 kr

203 kr

10.3 Bostadsfastighet – Andel i kostnad för överföringsledning:
Avgift utgår per lägenhet och område med:
E1

Utan moms

Färgens östra strand, Simmenäs, Norsesund och
Saxebäcken

35 000

Ett enbostadshus motsvarar en lägenhet
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Med moms

43 750 kr

§ 11 Debitering av anläggningsavgifter
11.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.
11.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.
11.3 Enligt 36 § i lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen
på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till
dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 11.2.
11.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6, 7.2, 9.2 eller 10.2 föreligger, då bygglov för avsett
ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande (t ex ökning av tomtyta) inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 11.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan
avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 12 Indexreglering av anläggningsavgifter
Anläggningsavgifter enligt §§ 5, 6, 9 och 10 gäller 2019 och är baserade på indextalet för
konsumentprisindex enligt punkt 12.2 i denna §. När detta index ändras, får tekniska nämnden
reglera anläggningsavgifterna därefter, dock ej oftare än en gång årligen, med iakttagande av
följande bestämmelser:
12.1 Tillägg eller avdrag skall göras med viss procent av avgift enligt §§ 5, 6, 9 och 10.
12.2 Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör
skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet, maj
2018, och talet 327,86 omräknas till procent av sistnämnda tal.
12.3 Tillägg eller avdrag på anläggningsavgifterna avrundas till närmaste hela krontal vad
gäller avgift per m2 bruttoarea och avgift per m2 tomtyta, och till närmaste hundratal kronor vad
gäller övriga avgifter. Avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41 skall tillämpas.
12.4 Förändring av anläggningsavgifterna utöver indexreglering beslutas av kommunfullmäktige.
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§ 13 Särskilda förhållanden
13.1 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och
avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt,
skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
13.2 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–10 får huvudmannen i
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
13.3 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen
överenskomna kostnader härför.
13.4 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
13.5 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.
13.6 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättas senare än övriga förbindelsepunkter skall, utöver avgift enligt 5.5 alt. 6.5, erläggas en etableringsavgift om 20 %
av avgiften enligt 5.1 A alt. 6.1 A.
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs
i samband med framdragning av övriga servisledningar.

12
Sida 55 av 237

Brukningsavgifter (§§ 14–21)
§ 14 Bebyggd fastighet
14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift:
Avgift utgår per fastighet med:

Utan moms

Med moms

A

En fast avgift per år för V och / eller S

1 352 kr

1 690 kr

B

En fast avgift per fastighet för dagvatten Df

C

En rörlig avgift kr/m3

28,12 kr

35,15 kr

varav vatten V

12,42 kr

15,53 kr

varav spillvattenavlopp S

13,97 kr

17,46 kr

varav dagvattenavlopp från lokalgator Dg

1,73 kr

2,16 kr

Enligt tabell 14.2

14.2 Brukningsavgiften för anslutet dagvatten, Df, från fastighet fördelas enligt nedan:
Avgift utgår per servis med:

Utan moms

Med moms

Servisens innerdiameter( mm)

Omräkningsfaktor

Kostnad per enhet

Kostnad per enhet

B1

100

1

436 kr

545 kr

B2

>100 – 150

3

1 308 kr

1 635 kr

B3

>150 – 250

10

4 362 kr

5 453 kr

B4

>250 – 300

20

8 723 kr

10 904 kr

B5

>300

40

17 446 kr

21 807 kr

Avgiften är baserad på erforderlig dimension för dagvattenservisen i förhållande till
fastighetens behov av att avleda dagvattenavlopp.
14.3 För fastighet med en årlig mängd spillvattenavlopp överstigande 100 000 m3
reduceras spillvattenavgiften enligt följande tabell:
Förbrukningsdel

Reduktion (%)

0 – 200 000 m3

10

> 200 000 m3

15

14.4 Fastighet som har sitt dagvattenavlopp anslutet till en kombinerad ledning för spill- och
dagvattenavlopp eller som inte separerat sitt dagvattenavlopp från spillvattenavlopp skall
erlägga brukningsavgift för dagvatten från fastighet Df.
Har fastigheten utfört, av huvudmannen godkända, åtgärder för lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD) utgår ingen brukningsavgift för dagvatten från fastighet Df.
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14.5 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har
huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 C ut efter en antagen förbrukning om 150
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 90 m3/lägenhet och år för fritidsbostad.
14.6 Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.
14.7 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.
Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.
Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt
att uppskatta förbrukningen.
Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Mark och
Miljödomstolen.
14.8 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns,
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad
som framgår av § 17.
14.9 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning
(kylvatten o d), skall erläggas avgift med 10 % av avgiften enligt 14.1 C.

§ 15 Avgifter för dagvatten, Dv och Dvv
Den som ansvarar för huvudgator och för att allmän platsmark (Dv) samt trafikverkets vägar
(Dvv) (se § 4.4) skall erlägga brukningsavgift som en årligt avgift baserad på antal dagvattenbunnar och inlopp till kommunens dagvattennät. Avgiftens storlek bestäms årligen i samband
med budgetarbetet. Beräkningen av den årliga avgiften följer samma principer, som gäller
enligt § 14.2, dvs med utgångspunkt dagvattenledningarnas innerdiameter.

§ 16 Avgifter i särskilda fall
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen
och fastighetsägaren.
En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17 Andra avgifter
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Andra avgifter
Nedtagning av vattenmätare - Begärd av fastighetsägare

Utan moms

Med moms

700

875
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Uppsättning av vattenmätare – Begärd av fastighetsägare

700

875

Avstängning av vattentillförsel ( vid en ekonomisk tvist)

0 kr

0 kr

Påsläpp av vattentillförsel

620

775

Påsläpp av vattentillförsel på ordinarie arbetstid

1 220 kr

1 525 kr

Påsläpp av vattentillförsel utanför ordinarie arbetstid

2 436 kr

3 045 kr

Verklig kostnad

Verklig kostnad

850

1 060

620 kr

775 kr

Undersökning av vattenmätare inkl. frakt
Förstörd eller förkommen vattenmätare
Förgäves besök

För arbeten, som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras
dubbla avgifter enligt ovan.

§ 18 Sprinkleravgifter
Anslutning av sprinkleranläggning till kommunens VA-anläggning kräver speciellt tillstånd från
huvudmannen. För beviljad anslutning av sprinkleranläggning debiteras för samtliga tillkommande kostnader, vid upprättande eller kompletterande av förbindelsepunkt, som huvudmannen åsamskas utöver normal anslutning. Detta gäller även kostnader vid första driftprovningen i samband med installationen.
För upprättande och brukande av förbindelsepunkt till renvatten för sprinkleranläggning skall
avtal tecknas mellan huvudman och fastighetsägare. Som ersättning för huvudmannens medverkan vid erforderliga prov av sprinkleranläggningen samt för ökade drift och underhållskostnader för den allmänna VA-anläggningen debiteras en årlig fast brukningsavgift som är beroende på anläggningens storlek.
18.1 Sprinkleravgift – Fast avgift per år:
Avgift utgår per sprinklerservis med:

Utan moms

Med moms

A

Innerdiameter servis ≤ 100 mm

6 280 kr/år

7 850 kr/år

B

Innerdiameter servis > 100 mm

12 560 kr/år

15 700 kr/år

Indexreglering enligt § 20 i denna taxa.

§ 19 Debitering av brukningsavgifter
Avgift enligt 14.1 A, B och C, 14.2 B1 – B5 samt 18.1 debiteras i efterskott per månad, kvartal,
tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 C debiteras i efterskott på
grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund
som anges i §§ 14, 15 och 18.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett.
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Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske
på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
Mätaravläsning sker genom självavläsning en gång per år. Det vill säga att fastighetsägaren
läser själv av vattenmätaren efter anmodan från huvudmannen.

§ 20 Indexreglering av brukningsavgifter
Brukningsavgifter enligt §§ 14, 15, 17 och 18 gäller 2019 och är baserade på indextalet för
konsumentprisindex enligt 20.2 denna § . När detta index ändras, får tekniska nämnden reglera brukningsavgifterna, dock ej oftare än en gång årligen, med iakttagande av följande
bestämmelser.
20.1 Tillägg eller avdrag skall göras med viss procent av avgift enligt §§ 14, 15, 17 och 18.
20.2 Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som utgör
skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade indextalet, maj
2018, och talet 327,86 omräknas till procent av sistnämnda tal.
20.3 Tillägg eller avdrag på brukningsavgifterna avrundas till närmaste hela krontal vad gäller
den fasta avgiften, och till närmaste 5-öring vad gäller de rörliga avgifterna (avgift per m3 levererat renvatten). Avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41 skall tillämpas.
20.4 Förändring av brukningsavgifterna utöver indexreglering beslutas av kommunfullmäktige.

§ 21 Särskilda förhållanden
21.1 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14, 15, 17 och 18 får
huvudmannen i stället avtala med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens
storlek.
21.2 Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-06
Anthon Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.697 KS

Informationssäkerhetspolicy Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 30 oktober säkerhetspolicy, § 209. Kommunstyrelsen antog
den 14 oktober riktlinjer och organisation för säkerhets- och beredskapsarbete i Alingsås
kommun, § 178. Policyn och riktlinjerna beskriver målsättningar för det beredskaps- och
säkerhetsarbete som ska bedrivas inom Alingsås kommun. Informationssäkerhet utgör en
del av detta arbete.
Denna policy innehåller Alingsås kommuns mål, viljeinriktning och övergripande principer
gällande informationssäkerhetsarbetet i kommunen. Policyn ska kompletteras med en årlig
handlingsplan samt riktlinjer för informationssäkerhet.
Förvaltningens yttrande
Information är en av Alingsås kommuns viktigaste tillgångar. Information finns och hanteras i
alla kommunens verksamheter. Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla
lämpligt skydd av information. Detta innefattar information i alla dess former; text, ljud, bild,
film osv. och oavsett hur information lagras, bearbetas och kommuniceras. Det kan vara med
stöd av IT, dokument eller direkt av oss människor i form av tal.
Arbetet med informationssäkerhet går ut på att skydda och bevara den information Alingsås
kommun har att ta ansvar för utifrån fyra aspekter:





Tillgänglighet - Tillgänglig för dem som behöver och har rätt att ta del av den.
Riktighet - Tillförlitlig och inte förvanskad.
Konfidentialitet - Skyddad från obehörig åtkomst.
Spårbarhet - Att i efterhand kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser till ett
identifierat objekt ex. handling, användare, dator, skrivare eller system/program.

Arbete med informationssäkerhet ska bedrivas systematiskt och långsiktigt i enlighet med
standardserien ISO 27000. Policyn innehåller kommunens mål med
informationssäkerhetsarbete, informationsklassningsmodell, roller och ansvar samt
uppföljning.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär ingen ekonomisk påverkan för verksamheten.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Informationssäkerhetspolicy Alingsås kommun antas.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, bolag och förbund

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Strateg
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Informationssäkerhetspolicy i
Alingsås kommun
Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx

Inledning
Alingsås kommun har en säkerhetspolicy och riktlinjer och organisation för
säkerhets- och beredskapsarbete i Alingsås kommun. Policyn och riktlinjerna
beskriver målsättningar för det beredskaps- och säkerhetsarbete som ska
bedrivas inom Alingsås kommun. Informationssäkerhet utgör en del av detta
arbete. Denna policy innehåller Alingsås kommuns viljeinriktning och
övergripande principer gällande informationssäkerhetsarbetet i kommunen.
Omfattning
Alla verksamheter inom Alingsås kommun omfattas av denna policy inklusive de
kommunala bolagen och räddningstjänstförbundet.
Det är inte tillåtet att besluta om lokala regler som avviker från denna policy.
Denna policy kompletteras med Riktlinjer för Informationssäkerhet i Alingsås

kommun och Handlingsplan för informationssäkerhet i Alingsås kommun.
Om informationssäkerhet
Information finns och hanteras i alla kommunens verksamheter. Att information
som kommunen hanterar i relationer med kommuninvånare, företag och
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organisationer såväl som inom vår egen organisation är korrekt, utgör en grund
för tillit och förtroende. Det är viktigt att information i alla externa och interna
kontakter är tillgänglig när det behövs och att information skyddas vid behov för
att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag i samhället.
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av
information. Detta innefattar information i alla dess former; text, ljud, bild, film
osv. och oavsett hur information lagras, bearbetas och kommuniceras. Det kan
vara med stöd av IT, dokument eller direkt av oss människor i form av tal.
Informationssäkerhet begränsas inte till säkerhet i IT-system utan omfattar
information i alla dess former och oberoende hur information lagras, bearbetas
och kommuniceras.
Arbetet med informationssäkerhet går ut på att skydda och bevara den
information Alingsås kommun har att ta ansvar för utifrån fyra aspekter:


Tillgänglighet - Tillgänglig för dem som behöver och har rätt att ta del av
den.



Riktighet - Tillförlitlig och inte förvanskad.



Konfidentialitet - Skyddad från obehörig åtkomst.



Spårbarhet - Att i efterhand kunna härleda specifika aktiviteter eller
händelser till ett identifierat objekt ex. handling, användare, dator, skrivare
eller system/program.

Mål med informationssäkerhetsarbetet
Informationssäkerhetens syfte är att medverka till att uppfylla kommunens mål
och strategier samt efterleva lagar, förordningar, föreskrifter och avtal.
Alingsås kommun ska uppnå och upprätthålla informationssäkerhet som:


innebär en robust, säker och tillförlitlig informationshantering.



i möjligaste mån motsvarar medborgares och externa verksamheters behov
och förväntningar.



möjliggör och underlättar digitalisering och att den sker med tillräcklig
säkerhet.

Sida 64 av 237



möjliggör att samtliga kritiska informationstillgångar informationsklassas.

Principer och arbetssätt
För att uppnå uppsatta mål med informationssäkerheten ska arbetet gentemot
kommunens verksamheter vara normerande, stödjande och kontrollerande.
Arbetet med informationssäkerhet i kommunen ska:


vara systematiskt och bygga på den vedertagna standardserien ISO/IEC
27000 med strävan att ett ledningssystem för informationssäkerhet
integreras i kommunens styrning.



vara förebyggande och ha en förmåga att hantera
informationssäkerhetsincidenter, störningar, och eventuella kriser.



vara väl kommunicerat i verksamheten där medarbetare genom utbildning
och information får en säkerhetsmedvetenhet med syfte att ha en korrekt
informationshantering.



löpande ses över och utvecklas då omvärld och hot är under ständig
förändring.



följa och samverka med omgivande samhället: Myndigheter, företag och
nätverk. Särskilt normgivande aktörer inom informationssäkerhet såsom
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB).

Informationsklassning
Alingsås kommun ska använda sig av en enhetlig modell för
informationsklassning. Informationsklassning innebär att verksamheter klassar
sina informationstillgångar utifrån interna och externa krav på konfidentialitet,
riktighet och tillgänglighet. Genom att klassa information kan verksamheter
identifiera känslig och kritisk information och säkerställa att denna får tillräckligt
skydd, men ibland också för att undvika att information får onödigt överskydd.

Ansvar och organisation
Ansvaret för informationssäkerhet följer ordinarie verksamhetsansvar. Detta
gäller från kommunledning till enskild medarbetare, och innebär att den som är
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ansvarig för en viss verksamhet också är ansvarig för informationssäkerheten
inom verksamhetsområdet. Kommunens informationssäkerhetssamordnare och
övriga som arbetar specifikt med informationssäkerhet, IT-säkerhet eller andra
relaterade frågor, fungerar som stöd till kommunens verksamheter att fullfölja
informationssäkerhetsansvaret.
Nedan beskrivs informationssäkerhetsansvar för ett antal roller. Ansvar och
tillhörande ansvarsområden för respektive roller beskrivs utförligare i riktlinjer för
informationssäkerhet.
Kommunfullmäktige - fastställer den informationssäkerhetspolicy som ska gälla
för kommunen.
Kommunstyrelsen - ansvarar för att kommunens informationssäkerhetspolicy
följs och för samordning av informationssäkerhetsarbetet i kommunen.
Kommunstyrelsen ansvarar för att riktlinjer för informationssäkerhet utarbetas
och hålls aktuella. Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en övergripande
handlingsplan för informationssäkerhetsarbetet.
Nämnder - är ytterst ansvarig för informationssäkerhet inom sitt
verksamhetsområde.
Kommundirektör - har kommunstyrelsens uppdrag att sörja för att
informationssäkerhetsarbetet bedrivs så effektivt som möjligt och ansvarar för att
övergripande tillämpningsanvisningar utarbetas och hålls aktuella i enlighet med
policy och riktlinjer.
Säkerhetschef - har det övergripande ansvaret att leda, utveckla och samordna
Alingsås kommun säkerhetsarbete.
Informationssäkerhetssamordnare - har det övergripande ansvaret att leda,
utveckla och samordna informationssäkerhetsarbetet.
Informationssäkerhetssamordnare ska arbeta i samråd med säkerhetschefen och
övriga ledamöter i kommunens informationssäkerhetsråd.
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IT-säkerhetssamordnare - har det övergripande ansvaret att säkerställa
säkerheten i Alingsås kommuns IT-miljö och är stödjande vid kravställning på

externa aktörer. Ingår i kommunens informationssäkerhetsråd.
Systemägare - är ansvarig för information i system, vanligtvis förvaltningschef.
Ansvarar för beslut om vidareutveckling och avveckling av system.
Systemförvaltare – har det funktionella och dagliga ansvaret för system.
Systemförvaltare fungerar i hög grad som systemägarens utförare och ser till
systemets funktionalitet samt planerade/beslutade aktiviteter genomförs och
upprätthålls.
Informationsägare – äger information inom sitt verksamhetsområde och ansvara
för informationens kvalitet samt att hanteringen uppfyller krav på
informationssäkerhet.
Medarbetare - alla medarbetare inom verksamheten har ett ansvar för
verksamhetens informationssäkerhet. Varje anställd ska i eget arbete följa
riktlinjer för informationssäkerhet samt eventuella verksamhetsspecifika regler.
Kommunjurist - har det övergripande ansvaret att leda, utveckla och samordna
arbetet med hantering av personuppgifter. Ingår i kommunens
informationssäkerhetsråd.

Dataskyddsombud – ansvarar för att informera och ge råd till den
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt
dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs och
fungera som kontaktperson för Datainspektionen.
Informationssäkerhetsråd - i detta forum sker kommunens samordning och
uppföljning av informationssäkerhetsarbetet och
informationssäkerhetssamordnaren är sammankallande. Representanter för
kommunens olika verksamheter samt säkerhetschefen ska ingå och rådet ska
sammanträda regelbundet.
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Uppföljning
Efterlevnaden av informationssäkerhetspolicy och underliggande styrdokument
ska regelbundet följas upp. Informationssäkerhetssamordnare ska löpande
rapportera läge och status gällande informationssäkerhet till säkerhetschef.
Säkerhetschef sammanställer årligen en rapport till kommunstyrelsen.
Om särskilda skäl finns, som exempelvis allvarliga incidenter, brister eller behov,
ska det motivera ytterligare rapporteringar. Vid behov granskas
informationssäkerhetsarbetet av oberoende part.

Sida 68 av 237

Nulägesanalys
Informationssäkerhet i
Alingsås kommun
Sammanfattning
Alingsås kommuns informations- och IT-säkerhetsarbete är eftersatt och behöver
mer aktivt arbetas med. Information finns och hanteras i alla kommunens
verksamheter, därtill hanteras stora mängder känslig och skyddsvärd information.
Det är av vikt att information behandlas och skyddas på ett lämpligt och korrekt
sätt.
Ansvaret för informationssäkerhet är kopplat till verksamhetsansvaret. Det
betyder att varje person som är ansvarig för en verksamhet eller får ett delegerat
verksamhetsansvar också är ansvarig för informationssäkerheten i denna
verksamhet.
Digitalisering är en stor del av vår vardag, såväl privat som i arbetsliv. Alingsås
kommun arbetar intensivt med att digitalisera och utveckla verksamheten.
Möjligheterna är enorma med digitalisering och den alltmer utbredda
användningen av digitala lösningar skapar nya möjligheter att utföra tjänster och
dela information. Med dessa möjligheter följer också nya risker och hotbilder,
exempelvis genom olika IT-angrepp och skadlig kod. Om kommunens information
på något sätt förstörs, förändras eller läcker ut till obehörig genererar det
troligtvis minskat förtroende för organisationen och i vissa fall även ekonomiska
förluster. Exempel på bristande informationssäkerhetsarbete med tillhörande
konsekvenser finns numer relativt gott om (ex Transportstyrelsen, 1177, Svenska
kraftnät m.fl.)

Att aktivt jobba med information- och IT-säkerhet hjälper organisationen att
hantera och förebygga de risker och ökade hotbilder som uppstår genom den
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tekniska utvecklingen. Att ha god kännedom om den information som kommunen
hanterar möjliggör och underlättar digitalisering. Verksamheten får då lättare att
ställa krav på rätt skyddsnivåer, vilket skapar trygghet vid förändrade arbetssätt.

Arbetet med systematiskt information- och IT-säkerhet ska bedrivas i enlighet
med standarder och metoder som finns (Ex ISO 27000-serien). Arbetet behöver
bedrivas långsiktigt, först behöver de styrdokument som reglerar verksamheten
revideras och aktualiseras. De styrdokument som avses är Policy för
Informationssäkerhet och Riktlinjer för Informationssäkerhet.
En handlingsplan ska tas fram där olika insatser sätts in i ett tidsperspektiv(1-5
år). Handlingsplanen består av kortsiktiga mål (1-2 år) och långsiktiga mål (2-5
år) med tillhörande aktiviteter.

1. Bakgrund
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpligt skydd av
information. Ett bra informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv
och korrekt informationshantering. Detta skapar förtroende både inom och
utanför organisationen.
Sveriges kommuner och landsting har prioriterat informationssäkerhetsområdet
utifrån de stora mängder information som finns i kommuner och regioner.
Hotbilden, kopplad till informationssäkerhet, har under de senaste åren ökat,
exempelvis genom olika IT-angrepp och skadlig kod. Det påpekas att en
verksamhets förmåga att hantera och skydda information på ett ändamålsenligt
sätt behöver utvecklas i takt med omvärlden.
KPMG har, på uppdrag av dåvarande kommundirektör, genomfört en oberoende
granskning av Information- och IT-säkerheten i Alingsås kommun. Granskningen
färdigställdes den 6 mars 2018 och överlämnades till kommunen. I rapporten
påpekades en rad brister kring både information- och IT-säkerhetsarbetet i
kommunen. Några exempel på påpekande är att:
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-

Kommungemensamma styrdokument saknas eller är föråldrade.

-

Organisationen saknar tillräckliga samordningsforum.

-

Åtkomsthanteringen behöver stärkas.

-

Kontinuitetsplaner behöver revideras och uppdateras.

Alingsås kommun har anslutit sig till VGR:s Informationssäkerhetsprogram 2020.
Programmet syftar till att regionens kommuner ska ha infört ett ledningssystem,
helt eller påbörjat, för informationssäkerhet(LIS) och genomfört ett systematiskt
och likformat informationsklassificeringsarbete. I samarbete med högskolan i
Skövde har en 7,5p-kurs i ämnet informationssäkerhet tagits fram, Alingsås
kommun har en anställd som går kursen.
”Digital Målbild för Alingsås kommun – öppen och smart” antogs av
kommunfullmäktige den 31 oktober 2018. Målbilden är ett styrande dokument
som tillser att digitaliseringsprocessen sker i enlighet med Alingsås kommuns mål
och vision. Målbilden för arbetet med digitalisering i Alingsås kommun
konkretiseras och effektueras i styrdokumentet ”Handlingsplan Digital Målbild för
Alingsås kommun – öppen och smart”. Handlingsplanen slår fast att
informationsklassning ska genomföras och att en utveckling mot systematiskt
informationsarbete ska påbörjas.

Informationssäkerhetsarbetet definieras enligt svensk standard ISO 27000-serien
och innehåller en administrativ del samt en teknisk del. Kraven som ställs på
information är tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.
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2. Syfte
Nulägesanalysen syftar till att kartlägga Alingsås kommuns status gällande
informationssäkerhet. Analysen ska skapa insikt kring vad som eventuellt behöver
göras och ge ett underlag för beslut om fortsättning.
3. Avgränsning
Nulägesanalys har genomförts på en kommunövergripande nivå.
4. Tillvägagångssätt
Nulägesanalysen utgörs av tre olika delar:
-

Dokumentstudie - befintliga styrdokument har granskats.

-

Enkät - en enkät med öppna frågor skickades ut till förvaltningschefer.

-

GAP - analys- en GAP-analys är genomförd baserad på intervjuer.

Därtill har KPMG:s rapport ”Granskning av IT- och informationssäkerhet Alingsås
kommun” inkluderats i arbetet med att ta fram en lägesbild.
5. Resultat
5.1 Dokumentstudie
Granskade dokument redovisas i bilaga 1. Utifrån dokumentstudien av
kommunens befintliga styrdokument rörande informationssäkerhet framkommer
att dokumenten behöver aktualiseras. Dokumenten har inte reviderats och
uppdaterats i takt med kommunens systembyten och organisatoriska
förändringar. Dock ska påpekas att dokumenten mycket väl kan fungera som
grund för framtida versioner.
5.2 Enkät
En enkät gällande informationssäkerhet skickades innan sommaren ut till
förvaltningschefer. Samtliga förvaltningar har svarat och resultatet presenteras i
bilaga 2. Enkäten utgjordes av öppna frågor varför svaren inte redogörs för i sin
helhet utan genom en sammanfattning.
Syftet med enkäten var att bredda bilden kring statusen på
informationssäkerhetsarbetet i organisationen. Av enkätsvaren framgår att
informationssäkerhet är ett känt begrepp i organisationen men att arbetet med
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frågan sker i varierande grad. De största bristerna som identifierats genom
enkäten är avsaknad av dokumentation, avsaknad av organisation gällande
informationssäkerhet, avsaknad av informationsklassning och avsaknad av
uppföljning. Positivt är att de flesta anger att de har utsedda systemansvariga.

5.3 Gapanalys
Nulägesanalysen baserat på gapanalys ISO27002:2017 ger vid handen att det
största gapet, med hänsyn till verksamhetsbetydelsen, återfinns inom
säkerhetspolicy (A.5), organisation av informationssäkerhetsarbetet (A.6),
personalsäkerhet (A.7), hantering av tillgångar (A.8) och efterlevnad (A.18).

Revision/gapanalys
Bedömning av verksamhetsbetydelse

Bedömning av nuläget

Önskat minimivärde

Säkerhetspolicy
A.5

Informationssäkerhetsas
Efterlevnad
pekter avseende A.18
hantering av
verksamhetens
4
Hantering av
kontinuitet
informationssäkerhet
A.17
4
sincidenter
A.16
Leverantörsrelationer
A.15
Anskaffning,

4

4
utveckling och
underhåll av system
Kommunikationssäkerhet
A.14
A.13

5
4

4
3
2
1
0

4

Organisation av
informationssäkerhet
sarbetet
4
Personalsäkerhet
A.6
A.7
4
Hantering av
tillgångar
4
A.8
Styrning
av åtkomst
4
A.9

4 Kryptering
Fysisk
och
A.10
4
4
4
miljörelaterad
säkerhet
A.11
Driftsäkerhet
A.12
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5.4 Sammanfattning och slutsats av resultat
Resultatet gör inte anspråk på att vara heltäckande i var del av kommunens olika
verksamheter utan påvisar generell status. Det är möjligt, till och med troligt, att
det finns spetskompetens ute i förvaltningarna.
Resultatet påvisar ändå ett behov av att lyfta upp ämnesområdet
informationssäkerhet för att säkerställa och dokumentera att kommunen vidtar
administrativa och tekniska åtgärder för att skydda information. Detta är en
förväntad status nationellt, vilket SKL har uppmärksammat och påvisat behov av
förbättring i kommunerna.
Resultatet av dokumentstudie, enkätundersökning och GAP-analys är relativt lika,
utkomsten av respektive datainsamling ger liknande förbättringsområden.
Genomgående framgår att:


Aktuella styrdokument behöver revideras och nya behöver skapas.



Roller och ansvar behöver klargöras.



Informationsklassning behöver ske i högre utsträckning.



Kontinuitetsplanering behöver tas fram/revideras.



Behörighetsstyrning behöver förbättras.



Uppföljning för efterlevnad behöver öka.



Anställdas medvetenhet om informationssäkerhet behöver öka.

6. Rekommendation av framtida arbete
Arbetet med systematiskt information- och IT-säkerhet ska bedrivas i enlighet
med standarder och metoder som finns (ISO 27000-serien). Arbetet behöver
bedrivas långsiktigt, först behöver de styrdokument som reglerar verksamheten
revideras och aktualiseras. De styrdokument som avses är Policy för
Informationssäkerhet och Riktlinjer för Informationssäkerhet.
En handlingsplan ska tas fram olika insatser sätts in i ett tidsperspektiv(1-5 år).
Handlingsplanen består av kortsiktiga mål (1-2 år) och långsiktiga mål (2-5 år)
med tillhörande aktiviteter.

Sida 74 av 237

Bilaga 1
Dokumentstudie
Lista över befintliga och granskade dokument:
-IT-policy för Alingsås kommun
-IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning
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-IT-säkerhetsinstruktion Drift
-IT- och informationssäkerhetsinstruktion för personal i Alingsås kommun
Granskning av dokument består av följande:
-Tid - När gäller styrdokumentet
- Ansvar - Vem ansvarar för dokumentet
- Aktualitet - Hur aktuellt är innehållet, hur giltigt är innehållet, är innehållet
anpassat till

aktuell lagstiftning/aktuell teknik?

-Relevans- Hur aktuellt och relevant är dokumentet idag?
IT-policy för Alingsås kommun

Tid: Fastställd av kommunfullmäktige 2 september 2009, § 152.
Ansvar: Fullmäktige
Aktualitet: Finns inget slutdatum för giltigheten och någon revidering har inte
gjorts.
Innehåll: Policyn definierar övergripande mål, ansvarsfördelning,
kostnadsfördelning och säkerhet gällande IT-frågor. Definierar att ITsäkerhetsarbetet ska bedrivas så det blir en integrerad del av den kommunala
verksamheten. Tydliggör att systemsäkerhetsplaner ska finnas för kommunens
viktigaste system och ska revideras årligen.
Relevans: Dokumentet bedöms kunna utgöra en grund för en mer aktuell version.
IT-säkerhetsinstruktion Förvaltning

Tid: Fastställd av kommunstyrelsen 15 oktober 2007, § 236.
Ansvar: Kommunstyrelsen
Aktualitet: Finns inget slutdatum för giltigheten och någon revidering har inte
gjorts.
Innehåll: Dokumentet reglerar den interna organisationen för ITsäkerhetsarbetet, ansvar för IT-säkerhetsarbetet, hur arbetet ska bedrivas. Att
systemägaren ansvarar för att utarbeta ett IT-program, avtal mot IT-chef med
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SLA samt upprätta systemsäkerhetsplaner. Vidare att IT-chef, systemägare för
IT-infrastruktur ansvarar för att systemsäkerhetsplan för IT teknisk infra
upprättas. Rollen IT-säkerhetssamordnare stödjer arbetet med IT-säkerheten.
Rutin för behörighetsadministration definieras generellt, systemförvaltare
handlägger respektive system. Årlig revidering av användare ska utföras.
Säkerhetskopiering och lagring utförs enligt krav från systemsäkerhetsplaner.
Relevans: Dokumentet bedöms kunna utgöra en grund för en mer aktuell version.

IT-säkerhetsinstruktion Drift

Tid: Fastställd av kommunstyrelsen 4 juni 2007, § 164.
Ansvar: Kommunstyrelsen
Aktualitet: Finns inget slutdatum för giltigheten och någon revidering har inte
gjorts.
Innehåll: Dokumentet reglerar incidenthantering, säkerhetskopiering och lagring
och kontinuitetsplanering.
Relevans: Dokumentet bedöms kunna utgöra en grund för en mer aktuell version.
IT- och informationssäkerhet - Instruktion för användare

Tid: Fastställd av kommundirektör 5 december 2019
Ansvar: Ansvaret delegerat till kommundirektör
Aktualitet: Finns inget slutdatum för giltigheten.
Innehåll: Dokumentet vänder sig till anställda i Alingsås kommun. Innehåller
information om informationssäkerhet och vilka lagar som styr. Reglerar bland
annat hantering av e-post, lagring av information, behörigheter, användning av
mobila enheter m.m.
Relevans: Dokumentet bedöms vara aktuellt och uppdaterat.
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Bilaga 2
Enkätfrågor ställd till förvaltningschefer med sammanfattade svar

1. -Bedömer du att din förvaltning arbetar aktivt
med informationssäkerhet? Om ja, beskriv hur.
I varierande grad bedömer förvaltningarna att de arbetar med
informationssäkerhet. I merparten av svaren framgår att ämnet
informationssäkerhet är känt ute i organisationen men att det inte sker något
sammanhängande informationssäkerhetsarbete på förvaltningsnivå.

2. -Finns det en eller flera personer som fått i ansvar att arbeta med
informationssäkerhet? Om ja, vilka?
Merparten av förvaltningarna har ingen utpekad person som jobbar med
informationssäkerhet, socialförvaltningen undantaget.

3. -Finns det lokalt framtagna styrdokument rörande informationssäkerhet?
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Det redogörs för att i vissa fall finns lokala rutiner och andra dokument som
reglerar informationssäkerhetsarbetet. Något kommunövergripande styrdokument
är inte känt.

4. -Genomförs informationsklassning på era verksamhetskritiska system och
processer? Om ja, hur sker dokumentation
Det sker ingen sammanhållen informationsklassning på respektive förvaltning, i
vissa fall görs det till viss del.

5. -Genomförs risk- och sårbarhetsanalyser på era verksamhetskritiska
system och processer? Om ja, hur sker dokumentation?
Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs till viss del, några förvaltningar jobbar
aktivt med detta medans andra inte gör det alls.

6. -Finns det aktuella kontuinitetsplaner för era verksamhetskritiska system
och processer? Om ja, när uppdaterades dessa senast?
Till viss del finns kontinuitetsplaner men flera förvaltningar saknar helt
kontinuitetsplaner. De som finns är i de flesta fall gamla och behöver
aktualiseras.

7. Finns det utpekad systemansvarig för de system ni är ansvariga för?
Det finns utpekade systemansvariga på de flesta förvaltningar.

8. Finns det rutiner kring åtkomsthantering(behörigheter)? Om ja, beskriv hur.
Rutiner för åtkomsthantering är vanligt förekommande i verksamheter som
hanterar känslig information, i något fall saknas dokumentation.

9. Sker någon uppföljning av informationssäkerhetsarbetet? Om ja, beskriv
hur.
Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet är inte vanligt förekommande, vissa
delar följs upp men inte på något övergripande sätt.
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Revidering av reglementen
för kommunstyrelsen och
krisledningsnämnden
7
2019.618 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-01
Malin Lindholm
0322-616237
2019.618 KS

Kommunstyrelsen

Förslag till revidering av reglementen för kommunstyrelsen
och krisledningsnämnden
Ärendebeskrivning
Reglementen för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden behöver revideras för att
omfördela uppgifter nämnderna emellan, samt rätta till felaktig reglering gällande ersättare i
krisledningsnämnden.
En mindre ändring behöver även göras angående kommunstyrelsens uppgift som
pensionsmyndighet, för att kommunstyrelsens reglemente inte ska hänvisa till inaktuellt
styrdokument.

Förvaltningens yttrande
Följande förslag till revideringar har markerats i bifogade reglementen.
Vid en mer omfattande revidering av krisledningsnämndens reglemente i juni 2019 angavs
felaktigt att krisledningsnämnden utöver sju ledamöter även ska ha sju ersättare.
Kommunledningskontoret föreslår att felet rättas till genom att skrivningen gällande ersättare
helt tas bort. Noteras bör att nämnden är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är
närvarande.
Kommunledningskontoret föreslår vidare att paragraf 2 i krisledningsnämndens nuvarande
reglemente flyttas till kommunstyrelsens reglemente. Det långsiktiga arbetet med att ta fram
en risk- och sårbarhetsanalys samt därtill följande plan för hur kommunen ska hantera
extraordinära händelser i fredstid genomförs med fördel av kommunstyrelsens förvaltning
och antas av kommunstyrelsen.
Paragraferna 4 och 5, vilka behandlar möjligheten att lämna bistånd eller ekonomiskt stöd till
kommuner, landsting eller enskilda som drabbats av en extraordinär händelse föreslås
återfinnas både i kommunstyrelsens och krisledningsnämndens reglementen. Det finns flera
tänkbara situationer där dessa åtgärder kan vara nödvändiga att vidta utan att en
samhällsstörning är så omfattande att krisledningsnämnden behöver sammankallas.
Befogenheten att fatta dessa beslut bör därför lämnas även till kommunstyrelsen och
därefter delegeras till lämpliga roller på kommunledningskontoret. Förslaget bedöms
effektivisera beslutsfattandet vid en samhällsstörning betydligt. För att undvika
gränsdragningsfrågor nämnderna emellan anges att kommunstyrelsen endast får fatta beslut
om bistånd i de fall krisledningsnämnden inte redan beslutat i frågan.
Vid beslut enligt förevarande förslag kommer uppdaterad delegationsordning att läggas fram
för beslut av kommunstyrelsen.
Gällande kommunstyrelsens ansvar som pensionsmyndighet anges i nuvarande reglemente
att närmare föreskrifter återfinns i av fullmäktige antagen pensionspolicy. Dock har de
föreskrifter som tidigare återfanns i pensionspolicyn delats upp i ”Ersättningar till
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förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022” och i ”Riktlinjer pension för anställda i
Alingsås kommun”.
För att undvika behov av att uppdatera reglementen när styrdokument får nya namn eller
omformas enligt ovan föreslås att förevarande hänvisning tas bort. Det följer av den
kommunala strukturen att närmare föreskrifter gällande kommunstyrelsens ansvarsområden
återfinns i andra styrdokument.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderade reglementen för kommunstyrelsen och krisledningsnämnden antas.
Beslutet ska skickas till
KS, Krisledningsnämnden, KLK-kansli, KLK-författningssamling

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-01
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2019, § xx. Gäller från och med den 1 januari 2020.
Utöver det som föreskrivs om styrelsen i kommunallagen (2017:725) och i Gemensamt
reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller bestämmelserna i
detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden
av detta reglemente.
ALLMÄNT OM KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad
styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.
Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana
uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter
som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning.
LEDNINGS- OCH STYRFUNKTIONEN
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och
gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen ansvarar för att en
effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
3 § Kommunstyrelsen ska







leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och
strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala
verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna
annan nämnd,
utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 §
kommunallag eller enligt annan lag eller författning,
ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem,
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dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system,
kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och
förtroendemannaregister,
anställa kommundirektör samt besluta om instruktion för denne,
anställa förvaltningschefer
hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de
framställningar som behövs,
kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern
kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
ansvara för samordningsträffar med nämndpresidier och förvaltningschefer,
upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet
med kommunallag,
verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutar
annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska handlägga ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en
förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.
4 § Kommunstyrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för


















översiktlig planering av användning av mark och vatten samt
utvecklingen av strategiskt viktiga områden
infrastruktur
bostadsförsörjning samt strategisk lokalplanering för kommunens verksamheter
statistik och samhällsanalys
strategiskt arbete med att tillgodose mänskliga rättigheter
miljö- och klimatarbete
säkerhetssamordning Läggs till.
beredskapsarbete Läggs till.
arbete med civilt försvar Läggs till.
näringslivsutveckling
varumärke och attraktivitet
ärendehantering
information- och kommunikation
e-samhället och IT
kvalitet
arbetsmiljö
upphandling

Det primära ansvaret för de olika sakfrågorna ligger dock hos de olika nämnderna i
enlighet med av fullmäktige antagna reglementen.
5 § Kommunstyrelsen har det primära ansvaret för





IT-drift
löneadministration
kommunens samordning och verkställighet för markfrågor och
exploateringsverksamhet
att bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
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planläggning, byggnadsväsen och gemensamhetsanläggningar
Bolag och stiftelser
6 § Kommunstyrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller
ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende
på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt
hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolags- och
stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10
kap. 3-4 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser
kommunen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast i samband med kommunens årsredovisning, i beslut pröva om den
verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet
ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den
samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor
och andra likartade sammanträden i de bolag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i.
Kommunalförbund
7 § Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning
8 § Kommunstyrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade
riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och
att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av
förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan
nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den
nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag om kommunal
bokföring och redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta de medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
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Delegering från fullmäktige
9 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
2. ingå i borgen inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
3. i mål om tillstånd om miljöfarlig verksamhet eller om vattenverksamhet
vid länsstyrelsen eller miljödomstolen föra kommunens talan för att
tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen,
4. ägardirektiv till bolagskoncernen
5. tillstyrkande (kommunalt veto) inom ramen för gällande översiktsplan av ansökan
om vindkraftsanläggning som prövas enligt miljöbalken,
6. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal,
7. tillstånd att använda kommunens vapen,
8. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),
9. inköpa fast egendom vid offentlig auktion för att säkra kommunens fordran,
10. förvärv genom köp, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel till ett värde som uppgår till högst 70 prisbasbelopp per
förvärv,
11. försäljning av fastighet inom exploateringsområde under förutsättning att
prissättningen är sådan att exploateringsverksamheten i sin helhet finansieras
genom markförsäljning,
12. försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av fastighet eller
fastighetsdel till ett värde som uppgår till högst 70 prisbasbelopp,
13. option av mark med en beräknad köpeskilling upp till 70 prisbasbelopp för en
längsta tid om två (2) år,
14. exploateringsavtal med en ekonomisk ersättning med en ekonomisk ersättning upp
till ett värde som uppgår till högst 70 prisbasbelopp (exploateringsavtal är ett
genomförandeavtal mellan kommun och exploatör som reglerar ansvars- och
kostnadsfördelningen i samband med att mark skall bebyggas. Avtalet
kännetecknas också av att exploatören äger den mark som skall bebyggas när
avtalet ingås),
15. markanvisningssavtal med en ekonomisk ersättning till ett värde som uppgår till
högst 70 prisbasbelopp (markanvisningsavtal är ett genomförandeavtal där
kommunen förbinder sig överlåta mark som skall bebyggas till exploatör kombinerat
med villkor som parterna skall uppfylla i samband med exploateringen),
16. försäljning av småhustomter till den kommunala tomtkön.
Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa
inte är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av
fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning
av yttrandet.
Personalpolitiken
10 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personal- och lönepolitik. Styrelsen ska ha
hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare och har därvid bland annat att:
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor
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2.
3.
4.
5.
6.

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare,
förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad
gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområden,
avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och
dess arbetstagare,
besluta om stridsåtgärd,
lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
handlägga förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till en annan.

UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN
Kommunstyrelsens uppföljning
11 § Kommunstyrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktige fastställda mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den
ekonomiska ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av
fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. två gånger per år, vid fullmäktiges sammanträden i april och oktober, lämna en
redovisning till fullmäktige över beredningen av motionen som väckts i
fullmäktige och som inte slutligen handlagts av fullmäktige.
SÄRSKILDA UPPGIFTER
Processbehörighet
12 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål
och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning
eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra
talan i målet.
Höjd beredskap m.m.
13 § Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen
(1988:97) om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna
under krig eller krigsfara m.m.
Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Extraordinära händelser i fredstid
14 § Kommunstyrelsen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan
inträffa i kommunen och hur dessa kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommunstyrelsen
ska sedan, utifrån risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan
för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser i fredstid. Från 2 §
krisledningsnämndens reglemente.
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Kommunstyrelsen får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av en
extraordinär händelse om krisledningsnämnden inte redan beslutat i frågan. Samma
reglering som i 4 § krisledningsnämndens nuvarande reglemente med tillägg att
kommunstyrelsen inte får fatta beslut om krisledningsnämnden redan beslutat i frågan.
Kommunstyrelsen får under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat ekonomiskt
stöd till en enskild som drabbats av händelsen om krisledningsnämnden inte redan beslutat i
frågan. Samma reglering som i 5 § krisledningsnämndens nuvarande reglemente med tillägg
att kommunstyrelsen inte får fatta beslut om krisledningsnämnden redan beslutat i frågan.
Pensionsmyndighet
15 § Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Närmare föreskrifter finns i av
fullmäktige antagen pensionspolicy.
Arkivmyndighet
16 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av
fullmäktige antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats
17 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och
interna webbplats.
Författningssamling
18 § Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och
se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Sammansättning
19 § Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och elva ersättare. Bland
styrelsens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Kommunalråd
20 § Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är kommunalråd.
Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter, ansvarsområden och
tjänstgöringsgrad.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för krisledningsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2019, § xx. Gäller från och med den 1 januari 2020.
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen, lag (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun gäller
bestämmelserna i detta reglemente.
Detta reglemente utgör tillsammans med ovan nämnda dokumentet styrdokument för
kommunens organisation vid extraordinära händelser i fredstid.
Detta reglemente ska inte tillämpas vid höjd beredskap.
Kommunstyrelsen har befogenhet att, då fråga uppstår, tolka innebörden av detta
reglemente.
KRISLEDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
Krisledningsnämndens uppgifter
1 § Krisledningsnämndens ansvarsområde omfattar att fullgöra uppgifter under extraordinära
händelser i fredstid.
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär
en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.
2 § Krisledningsnämnden ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan
inträffa i kommunen och hur dessa kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av
arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.
Krisledningsnämnden ska sedan, utifrån risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny
mandatperiod fastställa en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser i
fredstid. Flyttas till kommunstyrelsens reglemente.
2 § Krisledningsnämnden får med restriktivitet fatta beslut om att överta hela eller delar av
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som nämnden
finner nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
När förhållanden medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.
Ekonomiskt bistånd
3 § Krisledningsnämnden får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats
av en extraordinär händelse. Läggs till även i kommunstyrelsens reglemente.
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4 § Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat
ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. Läggs till även i
kommunstyrelsens reglemente.
KRISLEDNINGSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
5 § Krisledningsnämnden består av sju ledamöter. och sju ersättare. Tas bort.
Bland nämndens ledamöter väljer kommunfullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
6 § Administrativt stöd och service till krisledningsnämnden ska tillhandahållas av
kommunledningskontoret.
Beslutanderätt
7 § Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denne har förhinder, vice ordföranden
bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion och beslutar i
sådana fall att så ska ske.
8 § Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om denna har förhinder, vice ordföranden får
besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte
kan avvaktas. Sådana beslut ska snarast anmälas till nämnden.
Upphörande av verksamhet
9 § Kommunstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av en
extraordinär händelse inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om
styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden
övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet
skall upphöra kan även fattas av kommunfullmäktige.
Redovisning
10 § Krisledningsnämnden ska vid närmast följande fullmäktigesammanträde lämna
redovisning för den extraordinära händelse som inträffat, händelsens förlopp och nämndens
beslut.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-22
Anthon Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.135 KS

Riktlinjer för styrdokument i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun behöver uppdateras
och aktualiseras. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram av kommunledningskontoret med
bland annat definitioner av styrdokument, beslutsinstanser och utformning.
Nu gällande Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun antogs av kommunstyrelsen
10 september 2012 § 148.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 9 september 2019, § 153, att
återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har efter kommunstyrelsens återremiss, i förslag till riktlinjer
förtydligat rubricering och definition av strategiska dokument samt plats för publicering av
författningssamling och övriga styrdokument på kommunens externa hemsida.
Alingsås kommuns styrdokument skapar förutsättningar för att kommunens anställda och
förtroendevalda ska göra rätt saker på rätt sätt. Utformning av styrdokument ska vara
likartad, då det ökar dokumentens kvalitet och gör det enklare att efterleva dess intentioner.
En fast terminologi, gemensam struktur och tydlig namngivning av styrdokument förenklar
framtagande och användande av dokument. Dessa riktlinjer syftar till att definiera betydelse
och beslutsnivå för respektive styrdokument.
Styrdokument i Alingsås kommun är indelade i tre områden; kommunala föreskrifter,
strategiska dokument och reglerande dokument. Kommunala föreskrifter avser styrdokument
som kommunen enligt lag givits rätt att meddela. Strategiska dokument avser dokument som
reglerar vad kommunen ska göra. Reglerande dokument avser dokument som visar hur
kommunen ska genomföra en särskild uppgift.
I riktlinjerna förtydligas att Alingsås kommun har en vision, om det medför att om det finns
förvaltningsspecifika visioner ska de omvandlas till strategier eller andra strategiska
dokument.
Kommunledningskontorets framtagande av förslag till Riktlinjer för styrdokument i Alingsås
kommun har skett utifrån omvärldsanalys. Förslaget har fått en lokal anpassning. Samtliga
förvaltningar har fått lämna synpunkter på förslaget genom en tjänstepersonremiss.
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Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär ingen kostnad för verksamheten.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun antas.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-22
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Riktlinjer för styrdokument i
Alingsås kommun
Antagen av kommunstyrelsen xxxx-xx-xx
1. Inledning
Ramverket för en kommuns befogenheter utgörs av kommunallagen (2017:725).
Utöver kommunallagen och annan lagstiftning styrs en kommun av ett antal
styrande dokument som kommunen själv har antagit. De viktigaste övergripande
styrdokumenten i en kommun är reglementen och kommunfullmäktiges budget.
Inom vissa områden är lagstiftning starkt styrande för den verksamhet som en
kommun bedriver och ställer krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument.
Exempel på ett sådant dokument är översiktsplaner.
Alingsås kommuns styrdokument skapar förutsättningar för att kommunen ska
göra rätt saker på rätt sätt. Dokumenten anger vad nämnder/styrelser och
förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska genomföra arbetet och hur arbetet ska
genomföras.
Syftet med dessa riktlinjer är att ge en ökad tydlighet för användande av
styrdokument inom Alingsås kommun. Utformning av styrdokument ska vara
likartad, då det ökar dokumentens kvalitet och gör det enklare att efterleva dess
intentioner. En fast terminologi, gemensam struktur och tydlig namngivning av
styrdokument förenklar framtagande och användande av dokument. Dessa
riktlinjer syftar till att definiera betydelse och beslutsnivå för respektive
styrdokument.
Dokumentet är styrande och ska följas så långt det går utifrån dokumentets
intentioner. Det finns ett visst utrymme för tolkning vad gäller vilket styrdokument
som ska väljas i en given situation.
2. Alingsås kommuns styrdokument
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Styrdokument i Alingsås kommun är indelade i tre områden; kommunala
föreskrifter, strategiska dokument och reglerande dokument. Kommunala
föreskrifter avser styrdokument som kommunen enligt lag givits rätt att meddela.
Strategiska dokument avser dokument som reglerar vad kommunen ska göra.
Reglerande dokument avser dokument som visar hur kommunen ska genomföra
en särskild uppgift.

Kommunala
föreskrifter

Strategiska
dokument

Lokala föreskrifter
Taxor
Reglementen
Förbundsordning
Bolagsordning
Ägardirektiv
Arbetsordning
Delegationsordning

Reglerande
dokument

Vision

Policy

Strategi
Riktlinje
Program
Regler

Plan

2.1 Kommunala föreskrifter (Alingsås kommuns författningssamling)
Kommuner har inom flera områden enligt lag rätt att meddela föreskrifter. Detta
gäller till exempel för kommunala föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 9
och 10 §§ regeringsformen, taxor avseende kommunala avgifter samt interna
bestämmelser om de kommunala organens organisation och verksamhetsformer.
Styrdokument

Beslutsnivå

Lokal föreskrift

Kommunfullmäktige.

Lokala föreskrifter reglerar det omgivande
samhället inom ett flertal områden, främst
miljö- och hälsoskydd, allmän ordning och
trafik. Vissa föreskrifter är helt och hållet
lagstadgade, men utformningen av de
flesta följer till stor del av lagar och praxis.
Eftersom föreskrifter riktar sig mot
enskilda genom att bland annat förbjuda
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vissa beteenden är det viktigt att de är
tydligt utformade.

Taxa

Kommunfullmäktige.

Taxor reglerar avgifter och avgiftsuttag
för den kommunala verksamheten.
Kommunen får enligt 8 kap. 3 §
kommunallagen besluta om förskrifter
gällande uttag av taxor och avgifter för
tjänster eller nyttigheter som
kommunen är skyldig att
tillhandahålla. Det finns även reglerat i
annan författning att kommunen får
fastställa taxor och avgifter inom vissa
områden.
Reglemente

Kommunfullmäktige.

Reglementen reglerar nämndernas
uppdrag, ansvarsområde och
verksamhet. Det finns ett gemensamt
reglemente för samtliga nämnder,
samt ett reglemente för respektive
nämnd. Reglementen kan även finnas i
andra sammanhang, som exempel kan
nämnas för olika samrådsorgan.
Förbundsordning

Respektive medlemskommuns

I en förbundsordning anges

kommunfullmäktige.

förutsättningar, såsom ändamål och
finansiering, för ett kommunalförbund
eller liknande. Ytterligare reglering
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kring förbundssamverkan kan ske
genom avtal.
Bolagsordning

Kommunfullmäktige, därefter

En bolagsordning reglerar ett

fastställande på bolagsstämma.

aktiebolags verksamhet och
förvaltning och är motsvarighet till en
nämnds reglemente. Aktiebolagslagen
reglerar hur bolagsordningen ska vara
utformad. Bland annat ska det av ett
kommunalt aktiebolags bolagsordning
framgå vad som är det kommunala
ändamålet med bolaget.

Ägardirektiv

Kommunfullmäktige, därefter

Ägardirektiv anger vad som ska

fastställande på bolagsstämma.

uppnås med ett bolag och vilken nytta
det förväntas tillföra kommunen och
dess invånare. Regleringen i
ägardirektivet ska rymmas inom ramen
för den fastställda bolagsordningen.

Arbetsordning

Kommunfullmäktige fastställer

En arbetsordning innehåller

arbetsordning för kommunfullmäktige

anvisningar och instruktioner om

och bolagsstämman fastställer

fördelning av arbetsuppgifter. Enligt

arbetsordning för bolag.

kommunallagen ska det finnas en
arbetsordning för kommunfullmäktige.
Det kan även finnas arbetsordningar
för kommunala bolag. För nämnderna
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framgår arbetsordning av respektive
reglemente.

Delegationsordning

Respektive nämnd/styrelse.

En nämnd kan i en delegationsordning
delegera ner rätten att fatta beslut å
nämndens vägnar både till politiker
och tjänstepersoner.
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2.2 Strategiska dokument
Strategiska dokuments funktion är att styra kommunens riktning mot framtiden.
Strategiska dokument ska innehålla målsättningar och visioner men inga konkreta
beskrivningar för hur arbetsuppgifter i den dagliga verksamheten ska utföras.
Styrdokument

Beslutsnivå

Vision

En vision antas av

Alingsås kommun har en vision. En vision är

kommunfullmäktige.

ett kortfattat dokument som beskriver
kommunens önskvärda framtida inriktning på
mycket lång sikt. Detta dokument ska inte
innehålla några detaljerade bestämmelser
såsom konkreta mål eller metoder utan
endast långsiktiga och övergripande
strategier.
Strategi

Kommunfullmäktige

En strategi är ett dokument som beskriver

beslutar om strategier

den politiska viljeinriktningen inom ett visst

som är av principiell

område, geografiskt eller

beskaffenhet,

verksamhetsmässigt.

kommunövergripande

Strategin pekar ut handlingsinriktningar och

eller annars av större

långsiktiga mål, den ska dock inte peka ut

vikt.

konkreta åtgärder för genomförande.
Dokumentet ska vara mer detaljerat än en

Nämnder/styrelser får

vision och får således innehålla ett fåtal

besluta om strategier

utpekade mål och strategier för att uppnå

som endast rör det egna

målen. Dokumentet ska gälla för en

verksamhetsområdet.

tidsbestämd period på lång sikt, ca fyra år
eller mer.
Program

Kommunfullmäktige
beslutar om program
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Ett program pekar ut handlingsinriktning och

som är av principiell

långsiktiga mål i en fråga av större vikt.

beskaffenhet,

Program är en mellanform av strategi och

kommunövergripande

plan. Jämfört med en strategi kan ett

eller annars av större

program konkretisera vilka åtgärder som ska

vikt.

göras, men utan planens detaljerade
utförande och ansvar.

Nämnder/styrelser får

Dokumentet ska gälla för en tidsbestämd

besluta om program som

period på lång sikt, ca fyra år eller mer.

endast rör det egna
verksamhetsområdet.

Plan inklusive budget

Kommunfullmäktige

Planer är det mest konkreta av de

beslutar om planer som

strategiska styrdokumenten och anger de

är av principiell

åtgärder och metoder som ska användas för

beskaffenhet,

att uppnå ett program, strategi eller en

kommunövergripande

vision. Alla planer ska gälla för en

eller annars av större

tidsbestämd period. Denna kan vara kortare,

vikt. Nämnder/styrelser

såsom för handlingsplaner eller

får besluta om planer

åtgärdsplaner, eller längre, som för

som endast rör det egna

översiktsplaner.

verksamhetsområdet.
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2.3 Reglerande dokument
Reglerande dokument ska visa hur kommunen ska handla här och nu, i sitt
vardagliga agerande. Reglerande dokument beskriver hur kommunen utför
befintlig verksamhet och strategiska dokument handlar om åtgärder som bryter
nya vägar.

Styrdokument

Beslutsnivå

Policy

Kommunfullmäktige antar

En policy är ett kortfattat och översiktligt

kommunövergripande

dokument som anger värderingar och

policies, policies som är av

grundprinciper för att styra kommunens

principiell beskaffenhet

agerande inom ett visst område.

eller av större vikt.

Riktlinjer

Kommunstyrelsen antar

Riktlinjer ska ge vägledning och stöd för

kommunövergripande

hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar

riktlinjer.

sig på hur en åtgärd utförs och inte på vad
den innehåller. Riktlinjer kan även vara

Nämnder/styrelser

inriktade på metod och tillvägagångssätt.

beslutar om riktlinjer som
endast rör det egna
verksamhetsområdet.
Antagande av riktlinjer som
inte kräver politiskt
ställningstagande får
delegeras till politiker,
förvaltningschef eller
avdelningschef.
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Regler

Kommunstyrelsen antar

Regler är en samling bestämmelser som

kommunövergripande

ska sätta exakta gränser för

regler.

verksamhetens handlande. Regler anger i
detalj vad som gäller inom ett visst

Nämnder/styrelser

område. Regler ska vara enkla, tydliga och

beslutar om regler som

lätta att överblicka. De ska vara konkreta

endast rör det egna

och inte innehålla oklara formuleringar

verksamhetsområdet.

som låter den enskilde medarbetaren göra

Antagande av regler som

egna tolkningar. Typiska ord och uttryck i

inte kräver politiskt

sådana dokument är ”ska”, ”måste” och

ställningstagande får

”får inte”.

delegeras till politiker,
förvaltningschef eller
avdelningschef.
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2.4 Stödjande dokument
En förvaltning kan behöva hjälp i form av stödjande dokument exempelvis rutin,
instruktion, lathund, handbok m.fl. Dessa dokument är arbetsrelaterade
vardagsdokument som ska hjälpa medarbetare att utföra sitt arbete i linje med
lagstiftning och styrande dokument.
Det är viktigt att sådana dokument stannar vid praktiska rekommendationer och
inte innehåller sådant som hör hemma i ett styrdokument. Utformandet av
stödjande dokument ska inte innehålla några ställningstaganden utan endast
stödja verkställighet av politiska beslut. Stödjande dokument antas inte politiskt
eller på delegation och tillåter begreppsdefinition utifrån behov.
Respektive chef ansvarar för att inom sitt verksamhetsområde utforma och
fastställa relevanta stödjande dokument.
3. Utformning
Styrdokument inom Alingsås kommun ska utformas på ett enhetligt sätt. En
enhetlig utformning av styrdokument genererar en igenkänningseffekt och stödjer
genomförande och att kommunen ses som en helhet.
Alingsås kommuns grafiska profil ska följas i syfte att uppträda som en enhetlig
avsändare i kommunens verksamheter. I vissa fall kan särskilda skäl till alternativ
utformning föreligga.
Styrdokumentens första sida ska, förutom att följa den grafiska profilen, innehålla
följande information:
Typ av styrdokument:
Beslutande instans:
Datum för beslut:
Diarienummer:
Gäller för:
Giltighetstid:
Revideras senast:
Dokumentansvarig:
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Typ av styrdokument (exempelvis taxa, delegationsordning, plan).



Beslutande instans (exempel: nämnd, kommunfullmäktige, styrelse eller
tjänsteperson).



Datum för beslutstillfället (år-mån-dag) och dess paragraf i protokollet om
dokumentet har beslutats politiskt. Har dokumentet antagits genom
delegationsbeslut ska datum för det politiska sammanträde där
delegationsbeslutet anmäldes anges.



Diarienummer i Platina.



Gäller för (exempelvis vilken/vilka nämnder/styrelser som dokumentet
gäller för). Om dokumentet är kommunövergripande anges ”Alingsås
kommuns nämnder och styrelser”.



Giltighetstid – från och med och till och med (år-mån-dag).



Senast beslutsdatum för revidering som har gjorts (år-mån-dag).



Dokumentansvarig där befattning och avdelning/enhet anges.

3.1 Publicering
Med syfte att öka tillgänglighet, öppenhet och därigenom kännedom om
kommunens styrande dokument publiceras dessa på kommunens webbplats.
Föreskrifter och normer ska enligt kommunallagen publiceras på kommunens
hemsida i kommunens författningssamling. Alingsås kommunala
författningssamling publiceras på kommunens externa webbplats samlat under
egen rubrik, samt i kommunens dokumenthanteringssystem Alfresco.
Övriga styrdokument som antagits ska publiceras på kommunens externa
webbplats samt i kommunens dokumenthanteringssystem Alfresco.
Dokumentansvarig ansvarar för att styrdokumentet publiceras och hålls
uppdaterat på respektive plats.
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4. Uppföljning
Riktlinjer för styrdokument i Alingsås kommun ska revideras och aktualiseras vid
behov.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

§ 153 2019.135 KS

Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun behöver uppdateras
och aktualiseras. Ett förslag till riktlinjer har tagits fram av kommunledningskontoret med
bland annat definitioner av styrdokument, beslutsinstanser och utformning.
Nu gällande Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun antogs av kommunstyrelsen
10 september 2012 § 148.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 3 juli 2019 lämnat följande yttrande:
Alingsås kommuns styrdokument skapar förutsättningar för att kommunens anställda och
förtroendevalda ska göra rätt saker på rätt sätt. Utformning av styrdokument ska vara
likartad, då det ökar dokumentens kvalitet och gör det enklare att efterleva dess intentioner.
En fast terminologi, gemensam struktur och tydlig namngivning av styrdokument förenklar
framtagande och användande av dokument. Dessa riktlinjer syftar till att definiera betydelse
och beslutsnivå för respektive styrdokument.
Styrdokument i Alingsås kommun är indelade i tre områden; kommunala föreskrifter,
strategiska dokument och reglerande dokument. Kommunala föreskrifter avser styrdokument
som kommunen enligt lag givits rätt att meddela. Strategiska dokument avser dokument som
reglerar vad kommunen ska göra. Reglerande dokument avser dokument som visar hur
kommunen ska genomföra en särskild uppgift.
I riktlinjerna förtydligas att Alingsås kommun har en vision, om det medför att om det finns
förvaltningsspecifika visioner ska de omvandlas till strategier eller andra strategiska
dokument.
Kommunledningskontorets framtagande av förslag till Riktlinjer för styrdokument i Alingsås
kommun har skett utifrån omvärldsanalys och sedan en lokal anpassning. Samtliga
förvaltningar har fått lämna synpunkter på förslaget genom en tjänstepersonremiss.
Arbetsutskottet har den 28 augusti 2019, § 140 lämnat följande förslag till beslut:
Riktlinjer för styrande dokument i Alingsås kommun antas.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida106
1 avav2237

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-09-09

Förslag till beslut på sammanträdet
KS § 153, forts
Jens Christian Berlin (L) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Simon Waern (S) och Lady France Mulumba (KD) föreslår att Jens Christian Berlins
återremissyrkande bifalls.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Expedieras till
Klk-kansli

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida107
2 avav2237

Utdragsbestyrkande

Planprioritering 2019-2020
9
2019.556 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-07
Hanna Andersson
0322-61 62 66
2019.556 KS

Kommunstyrelsen

Planprioritering 2019-2020
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns övergripande planprioritering syftar till att fastställa och förverkliga
viljeinriktningen för kommunens fysiska planering och följaktligen bidra till att uppfylla
politiska mål för kommunens utveckling. Prioriterade planer ska stämma väl överens med
överordnade styrdokument, såsom översiktsplan och fördjupade översiktsplaner, samt
strategiskt identifierade områden i enlighet med tillväxtprogrammet. Genom beslut om
planprioritering konkretiseras vilka aktuella planuppdrag som samhällsbyggnadskontoret ska
starta och prioritera under en bestämd period.
I enlighet med beslut i kommunfullmäktige den 27 september 2017, § 207 ansvarar
kommunstyrelsen för att anta en övergripande detaljplanebeställning, som utgör
prioriteringsordning för framtagande av detaljplaner i Alingsås kommun. Enligt beslutet ska
kommunstyrelsen i samband med detaljplanebeställningen avgöra om en detaljplan är av
strategisk betydelse för tillväxtprogrammets genomförande och som slutligt ska fastställas i
kommunfullmäktige, i dessa fall ska detaljplanen beredas av kommunstyrelsen.
Enligt beslut i kommunstyrelsen den 11 september 2017, §158, har kommunledningskontoret
i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadskontoret ta fram förslag till en övergripande
detaljplanebeställning, med hänsyn till tillväxtprogrammets genomförande. Det ska enligt
beslutet framgå om en beställning är av strategisk karaktär eller inte, samt om det är
kommunstyrelsen eller samhällsbyggnadsnämnden som är beslutande instans. Enligt
beslutet ska revidering av beställningsunderlaget ske kvartalsvis eller vid behov och föregås
av politisk beredning.
Beslut om detaljplanebeställning togs senast av kommunstyrelsen den 4 februari 2019, § 24.
Genom beslutet tilldelades planerna prioriteringsordning ett till fem. En högt prioriterad plan
skulle definieras som tillväxtområde, utgöra större infrastrukturprojekt eller vara en plan som
var förenlig med översiktsplan och i övrigt bidra till att uppfylla kommunens prioriterade mål.
Hög prioritet tilldelades även planer som påbörjats och som föreslogs fullföljas. De planer
som tilldelades lägre prioritet var sådana planer som inte uppfyllde kommunens prioriterade
mål och/eller inte var förenliga med översiktsplan.
För att säkerställa en tydlig och transparent prioriteringsordning, tilldelades
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram riktlinjer för detaljplanebeställning för Alingsås
kommun.
Kommunledningskontorets yttrande
Förslag till planprioritering 2019-2020 har arbetats
kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret.
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fram

av

tjänstemän

på

Förslaget utgör prioriteringsordning för de planer som har beviljats positivt planbesked eller
grundar sig i annat beslut. Den kategori som inrymmer planer som ännu inte är möjliga att
prioritera, omfattar planer som inväntar beslut, avvaktar pågående planläggning eller som på
annat sätt påverkats av ändrade förutsättningar.
Sedan beslut om planbeställning togs i kommunstyrelsen den 4 februari 2019, har
dokumentets format utvecklats och omarbetats. Enligt förslag till planprioritering 2019-2020
fördelas planer utan inbördes nummerordning. Planprioriteringen har delats in i fem
prioriteringsgrupper med planerat startår. Planer som får hög prioritet i upprättat förslag till
prioritering är följande;
-

planer som kategoriseras som tillväxtplaner och strategiska planer samt
påbörjade planer som ska slutföras.

Planer som kategoriseras som tillväxtplaner och strategiska planer, prioriteras högre än
övriga planer. Övriga planer prioriteras utifrån nytta och behov, från såväl kommunalt
perspektiv som för den enskilda intressenten.
Förslag till planprioritering inrymmer riktlinjer som redovisar förfarande och underlag som
ligger till grund för förslag till beslut om planprioritering. Omfattning och innehåll av respektive
planuppdrag beskrivs kortfattat. Likaså har planuppdragen tilldelats en preliminär tidplan,
som redovisar när kommunen beräknar starta planarbetet, liksom när planen förväntas
antas.
Översiktsplaner, program och detaljplaner bereds och beslutas politiskt av
samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vilken nämnd som
bereder och antar respektive plan framgår av förslaget.
Kommunstyrelsen medger att samhällsbyggnadsnämnden mellan beslut om planprioritering,
kan omprioritera och föra in nya planuppdrag inom den kategori som definieras som ”övriga
planer som tas fram med standardförfarande”. För tillväxtplaner, planer av strategisk
betydelse samt planer som tas fram med utökat förfarande, fordras separat beslut i
kommunstyrelsen. De planer som förordats av samhällsbyggnadsnämnden under året,
fastställs slutligt av kommunstyrelsen i samband med beslut om övergripande
planprioritering.
Förslag till planprioritering ska basera sig på långsiktighet och förslaget ska vara så väl
underbyggt att det inte ska föreligga skäl till att revidera ordningen flera gånger per år.
Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadskontoret har gemensamt gjort bedömningen
att revidering av fastställd planprioritering bör ändras från att beslutas ”en gång per kvartal
eller vid behov”, till att beslutas ”en gång per år eller vid behov”. Kommunledningskontoret
föreslår att beslut om övergripande planprioritering sker årligen och i samband med
budgetberedningen, för att samspela med den investeringsbudget som fastställs för
efterföljande år.

Ekonomisk bedömning
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2018, § 226, att kommunstyrelsens
kommunbidrag höjs permanent 2019 med 2 mnkr avseende medel för tillväxtprogrammets
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genomförande och att reavinster från tomtförsäljningar från och med år 2019 redovisas
tillsammans med övrig exploateringsverksamhet under kommunstyrelsen. Eventuellt
överskott från tomtförsäljningen får inte täcka kommunstyrelsens ordinarie verksamhet, utan
får när utrymme finns finansiera nödvändiga åtgärder för tillväxtprogrammets genomförande.
Kommunledningskontorets bedömning är i nuläget att realisationsvinsterna från
tomtförsäljningarna år 2020, kommer att kunna finansiera tillväxtprogrammets genomförande
i form av pågående planprogram.
Kommande investeringar som kan hänföras till föreslagen planprioritering är omhändertagna
i budgetberedningen inför kommunens budget 2020-2022. Kommunledningskontoret
bedömer därför att investeringarna de närmsta åren med anledning av föreslagen
planprioritering har en finansiering.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Förslag till planprioritering 2019-2020 godkänns.
2. Revidering av fastställd planprioritering ändras från att beslutas en gång per kvartal
eller vid behov till att beslutas en gång per år eller vid behov.

Beslutet ska skickas till
Expl, SBN, Plan

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Cecilia Sjölin
Planchef
Hanna Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-07
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Diarienr: 2019.556 KS
Kommunstyrelsen
2019.11.25
Upprättandedatum
2019.10.31

Planprioritering 2019-2020
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INLEDNING
INNEBÖRD
En övergripande planprioritering är ett strategiskt planeringsdokument som anger hur kommunens
samhällsplanerande resurser ska användas under kommande år. Planprioriteringen tas upp årligen
eller vid behov, för fastställande i kommunstyrelsen.

PRIORITERING
Planprioriteringen anger vilka översiktsplaner, program och detaljplaner som samhällsbyggnadskontoret ska starta eller arbeta vidare med under kommande år. Prioriteringen omfattas av ett
textdokument som beskriver de grundläggande förutsättningarna för prioriteringen. Dessutom
innehåller dokumentet en sammanfattande lista över prioriterade planer och en kort beskrivning av
varje projekt.
Översiktsplanerna utgår från kommunens behov av övergripande mål och strategier. Programmen
utgår från kommunens behov av övergripande studier inför kommande detaljplaneläggningar och
detaljplanerna utgår från vilka projekt som har fått positiva planbesked och vilka områden som ska
utvecklas till exempel utifrån de program som finns i kommunen.

KOMMUNALT PLANMONOPOL
I Sverige har kommunerna planmonopol. Det är en del av det kommunala självstyret och innebär i
korthet att det är kommunen som bestämmer hur marken ska användas inom kommunen. Det är
bara genom kommunala beslut som översiktsplaner, program och detaljplaner kan antas. Planerna
tas fram i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL).

BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR
PBL

~

Plan- och bygglagen			

MMD ~

Mark- och miljödomstolen

KF

~

Kommunfullmäktige				

MÖD ~

Mark- och miljööverdomstolen

KS

~

Kommunstyrelsen				

ÖP

~

Översiktsplan

SBN ~

Samhällsbyggnadsnämnden		

FÖP

~

Fördjupning av översiktsplan

SBK

~

Samhällsbyggnadskontoret		

DP

~

Detaljplan

KLK

~

Kommunledningskontoret			

OB

~

Områdesbestämmelser
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BEREDNING OCH ANTAGANDE
Översiktsplaner, program och detaljplaner bereds och beslutas politiskt av samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vilken nämnd som bereder och antar respektive
plan styrs av dess innehåll och omfattning.

Tillväxtplaner och planer av strategisk betydelse;
Tillväxtplaner och planer av strategisk betydelse bereds av kommunstyrelsen och antas av
kommunfullmäktige. Det innebär att kommunstyrelsen beslutar om samråd och granskning och att
samhällsbyggnadsnämnden, liksom övriga berörda nämnder, är remissinstans under dessa skeden.
Kommunfullmäktiges beslut om antagande föregås av kommunstyrelsens beredning.

Samråd

Granskning

Antagande

KS

KS

KF

Beredning och antagande av tillväxtplaner och planer av strategisk betydelse

Övriga planer med utökat förfarande;
Övriga planer som tas fram med utökat planförfarande bereds av kommunstyrelsen och antas av
kommunfullmäktige. Det innebär att kommunstyrelsen beslutar om samråd och granskning och att
samhällsbyggnadsnämnden, liksom övriga berörda nämnder, är remissinstans under dessa skeden.
Kommunfullmäktiges beslut om antagande föregås av kommunstyrelsens beredning.

Samråd

Granskning

Antagande

KS

KS

KF

Beredning och antagande av övriga planer med utökat förfarande

Övriga planer med standardförfarande;
Övriga planer som tas fram med standardförfarande bereds och antas av samhällsbyggnadsnämnden.
Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden beslutar om samtliga planskeden (samråd, granskning
och antagande) och att kommunstyrelsen, liksom övriga berörda nämnder, är remissinstans vid
samråd och granskning.

Samråd

Granskning

Antagande

SBN

SBN

SBN

Beredning och antagande av övriga planer med standardförfarande
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OLIKA PLANER - OLIKA DETALJERINGSGRADER
ÖVERSIKTSPLAN OCH FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som
omfattar hela kommunen och som visar grunddragen i
användningen av kommunens mark- och vattenområden.
Den redovisar även hur bebyggelsen ska utvecklas,
genom såväl nybyggande som bevarande. Översiktsplanen ska också visa hur så kallade riksintressen ska
tillgodoses inom kommunen.
En översiktsplan kan även tas fram för en tätort. Detaljeringsgraden är då mycket noggrannare och den kallas
då för en fördjupad översiktsplan (FÖP).
Både den kommuntäckande och de fördjupade översiktsplanerna är styrande dokument som anger riktlinjer
för hur kommunen ska utvecklas. Som planer är de dock
inte juridiskt bindande.
Utsnitt ur en fördjupad översiktsplan

DETALJPLAN
Genom detaljplanen regleras bl.a. markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj, t.ex.
om marken ska bebyggas med bostäder, verksamheter eller handel, vilken storlek, höjd, avstånd från
hus till tomtgräns eller taklutning som bygganden får
ha. En grundregel är att inte reglera mer än vad som
anses nödvändigt. En gällande detaljplan styr i regel
om bygglov kan beviljas eller inte. Detaljplanen är ett
juridiskt bindande dokument som gäller tills dess att
den upphävs eller ersätts av en ny.
Ska en mindre justering eller ändring göras jämfört med
gällande detaljplan behöver inte alltid en helt ny detaljplan tas fram. Ofta räcker det att ändra gällande detaljplan genom en så kallad planändring. Förfarandet är
detsamma, men eftersom många av de stora frågorna
redan är utredda i tidigare planarbete innebär det vanligtvis en enklare process. Syftet med planen behöver
dock överensstämma med gällande detaljplan för att
en planändring ska vara motiverad.

Utsnitt ur en detaljplan
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FRÅN ÖVERSIKTSPLAN TILL BYGGLOV

Översiktsplan

Fördjupning av

Detaljplan

Bygglov

översiktsplan

PLANPROCESSEN FÖR DETALJPLAN
Syftet med planprocessen är att pröva om ett förslag till markanvändning är lämpligt. Under planarbetet ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. Synpunkter ska inhämtas av dem
som berörs av förslaget. Även statliga myndigheter och kommunala förvaltningar ges tillfälle att
lämna synpunkter.

1. Planbesked
Den som vill att en detaljplan ska upprättas, ändras eller upphävas, kan göra en ansökan om planbesked hos samhällsbyggnadsnämnden. Beslut om planbesked ges senast fyra månader från det
att fullständiga handlingar inkommit.
En ansökan om planbesked innebär att samhällsbyggnadsnämnden prövar om marken är lämpad
för detaljplaneläggning enligt gällande styrdokument. Vid positivt planbesked prövas det föreslagna ändamålet i en detaljplaneprocess. Planbeskedet innebär ingen garanti för att planen kommer
att antas. Varje detaljplaneprocess innebär en prövning av ett stort antal faktorer. Kommunen kan
därför aldrig på förhand utlova att en detaljplan med ett visst innehåll kommer att vinna laga kraft.
Den sökande och samhällsbyggnadsnämnden kan också under planprocessen besluta om att planarbetet ska avbrytas.
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2. Program för detaljplan
Vid behov kan detaljplanen behöva grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för området.
Ett program tas oftast fram för större områden för att
lägga fast en struktur för nya gator, bebyggelseområden, rekreationsområden och service etc. Syftet med
programmet är att i ett tidigt skede av planeringen redovisa principiella riktlinjer samt visa alternativa förslag
och lösningar på problem. Vid ett samrådsskede ges
möjlighet för statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och allmänhet att lämna synpunkter på förslaget. Efter eventuella justeringar kan programmet antas.
Därefter tas det fram en etappindelning för en eller flera
detaljplaner.
Utsnitt ur ett program för detaljplan

Detaljplan
En detaljplan tas i huvudsak fram med två olika förfaranden, standardförfarande eller utökat förfarande. Detaljplaner som är förenliga med gällande översiktsplan och som inte bedöms vara betydande intresse för allmänheten tas som regel fram med standardförfarandet. Detaljplaner som inte
är förenliga med gällande översiktsplan och/eller som bedöms vara av betydande intresse för allmänheten, tas fram med utökat förfarande. Val av förfarande påverkar bland annat planprocessen
något samt beslutande nämnd för antagande av planen.

3. Samråd
Ett planförslag tas fram och skickas ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltningar och berörd allmänhet. I detta skede är det störst möjlighet att kunna påverka planens innehåll
och utformning. Ju längre fram planarbetet kommer, desto fler förutsättningar blir av naturliga skäl
låsta. Synpunkter lämnas skriftligt till samhällsbyggnadnämnden. Både positiva och negativa synpunkter är viktiga för planens utformning.

4. Granskning
Efter samrådstiden bearbetas planförslaget och skickas därefter åter ut på granskning till statliga
myndigheter, kommunala förvaltningar och berörd allmänhet. Synpunkter lämnas skriftligt till samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter är viktiga för planens utformning.
Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna från samrådet och granskningen i ett så kallat
granskningsutlåtande.
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5. Antagande
Efter granskningsskedet kan detaljplanen antas. De som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda
meddelas om att planen har antagits och information om hur man kan överklaga beslutet.

6. Överklagande
De som är berörda och som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har
tillgodosetts, har rätt att överklaga antagandebeslutet.
Överklagandet ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden senast tre veckor efter planens antagande.
Mark- och miljödomstolen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens beslut
kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans.

7. Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tidigast tre veckor efter antagandet. När planen vunnit
laga kraft gäller den fram till dess att den upphävs eller
ersätts av en ny detaljplan. När detaljplanen vunnit laga
kraft kan fastigheter bildas som överensstämmer med
den nya planen och bygglov kan beviljas.
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Samhällsbyggnadskontoret
och politiska nämnder

PLANPROCESS
DETALJPLAN

Statliga myndigheter,
kommunala förvaltningar &
allmänhet

PBL
1. En ansökan om planbesked kommer in
från sökande och behandlas. Ansökan ges
antingen positivt eller negativt besked. Vid
positivt besked fortsätter planprocessen
(steg 2-7).
2. Ett eventuellt programarbete tas fram om
planen omfattar ett större område. Det kan
också vara nödvändigt med ett program om
platsen är mycket komplex eller om syftet
inte överensstämmer med kommunens ÖP.

PLANBESKED

PROGRAM FÖR DP

Synpunkter hämtas från myndigheter,
förvaltningar och allmänhet.

DETALJPLAN

3. Ett förslag till detaljplan tas fram
och skickas ut för samråd. Inkomna
yttranden behandlas.

Samråd

Synpunkter hämtas från myndigheter,
förvaltningar och allmänhet.

4. Planförslaget justeras och skickas
ut för granskning. Inkomna yttranden
behandlas.

Granskning

Synpunkter hämtas från myndigheter,
förvaltningar och allmänhet.

5. Efter granskning kan planen tas för
antagande.

6. Beslutet får överklagas av den som senast
under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.
Det ska göras inom tre veckor från det att
planen antogs.
7. Om ingen överklagar vinner beslutet
om att anta detaljplanen laga kraft.

Antagande

ÖVERKLAGANDE

LAGA KRAFT

7.
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Vid ett eventuellt överklagande kommer
MMD/MÖD granska kommunens
antagandebeslut.

Bygglovshandlingar kan nu lämnas in
till Samhällsbyggnadsnämnden.

TILLVÄXTPROGRAM OCH ÖVERSIKTSPLAN SOM
UTGÅNGSPUNKT
TILLVÄXTPROGRAMMET
Tillväxtprogrammet är en del av kommunens flerårsstrategi och pekar ut färdriktningen för var och
hur kommunen ska växa de kommande åren till och med år 2028. I tillväxtprogrammet anges de
politiska prioriteringar som ligger till grund för den kommunala planeringen, i form av utpekade
utvecklingsprojekt och expansionsinvesteringar.

Teckenförklaring

Utdrag ur Alingsås kommuns flerårsstrategi, antagen av KF 12 december 2018, § 226

ÖVERSIKTSPLANEN
Många områden som planeras i kommunen tar även sin utgångspunkt i den kommunövergripande
översiktsplanen från 2018.
Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som på ett översiktligt sätt redovisar hur bebyggelsen ska utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Översiktsplanen
är rådgivande för efterföljande beslut som rör mark- och vattenanvändningen såsom detaljplaner
och bygglov. Även andra myndigheter använder sig av översiktsplanen som underlag för beslut som
har anknytning till mark- och vattenanvändningen.
Planläggningen ska enligt plan- och bygglagen syfta till att mark- och vattenområden används för
det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för. I översiktsplanen görs avvägningar mellan
olika allmänna intressen, och företräde ska ges åt sådan mark- och vattenanvändning som från
allmän synpunkt medför en god hushållning.
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Teckenförklaring

Utdrag ur Alingsås kommuns översiktsplan, antagen av KF 31 oktober 2018, § 182

9.
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ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING
Utgångspunkten för arbetet med den fysiska planeringen är att Alingsås är en kommun som växer.
Det innebär dels att kommunens mål och marknadskrafter driver tillväxt som fodrar planering och
dels att tillväxten i sig kräver planering för att säkerställa att den sker på ett långsiktigt hållbart sätt,
så att Alingsås är och förblir en attraktiv kommun och region att leva och verka i.

BOSTÄDER
I enlighet med tillväxtprogrammet är det långsiktiga målet att skapa minst 1000 nya bostäder fram
till år 2028.
För att uppnå målet behöver kommunen driva större stadsutvecklingsprojekt där det ryms ett stort
antal nya bostäder, likt de som pekas ut i tillväxtprogrammet. Även andra mindre projekt som genererar
bostäder kommer att vara värdefulla inslag för att nå kommunens långsiktiga mål. Därför är bostadsbyggnation genom förtätning även fortsättningsvis viktigt. Det innebär att bebygga luckor i staden
och förtäta den bebyggda miljön så att inte bara nya områden tas i anspråk för bostadsbyggnation.

NÄRINGSLIV, HANDEL OCH KONTOR
Alingsås är en del i en snabbt växande region. Det råder konkurrens om både arbetskraft och nyetableringar inom regionen. Kommunen har behov av att planlägga mark för verksamheter, handel och
kontor. Det är viktigt att Alingsås kommun har planlagd mark att erbjuda företag som vill etablera sig
eller växa i kommunen. Genom översiktlig planering kan kommunen studera var dessa etableringar
är lämpliga att ligga, så att en sådan utbyggnad blir medveten och långsiktig.

TEKNISK INFRASTRUKTUR
Inom ramen för de större stadsutvecklingsprojekten som har påbörjats ingår att utreda och planlägga
nya vägar i Alingsås. Dessa ska knyta samman olika delområden och förebygga barriärer.
En grundläggande förutsättning för kommunens tillväxt är att kommunen kan omhänderta såväl
bostäder som verksamheters spillvatten. Reningsverket i Nolhaga har omfattande renoveringsbehov.
Uppdraget att ändra detaljplanen så att en ombyggnation kan möjliggöras är en av de prioriterade
planerna för samhällsbyggnadskontoret under det kommande året.

KOMMUNAL SERVICE
I takt med de senaste årens planläggning och byggande av fler bostäder har behovet av att planera
för kommunal service ökat, framför allt förskolor i centrumnära lägen.
Föreningslivet är stort inom kommunen och det är viktigt att det finns ytor och lokaler där föreningarna
kan verka och utvecklas.

ALLMÄNNA FRIYTOR
Alingsås växer och förtätas och det är viktigt att säkerställa tillräckligt stora offentliga friytor och
rekreationsområden såväl i lummig natur som vid strandlinjer.
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AVGIFTER
Kostnaden för planbesked tas ut enligt kommunens fastställda taxa. Kostnaden för att ta fram en
detaljplan regleras vanligtvis i ett planavtal mellan samhällsbyggnadskontoret och exploatören.
Utöver planarbetet tillkommer kostnad för grundkarta och fastighetsförteckning samt eventuella
utredningskostnader etc. Samtliga kostnader står i huvudsak den sökande för.

TIDPLANER
Den tidsåtgång som ett planarbete tar är olika lång beroende på planens prioritet, komplexitet
och allmänna intresse. Eftersom planen ska beredas politiskt i flera olika steg samt ska samrådas
och granskas av berörda, så tar planarbetet oundvikligt en viss minsta tid. Om planarbetet löper
på som planerat tar ett program för detaljplan ca 1-2 år att ta fram och för en detaljplan ca 1-3 år.
Faktorer som påverkar tidplanen, vilka både kan förkorta och förlänga den, är antalet planer som
prioriteras samtidigt, planens storlek och komplexitet samt hur stort allmänt intresse den har. Viktigt i processen är också yttre omgivningsfaktorer, såsom överenskommelser och avtal, pågående
arbeten och utredningar etc.

Kungsgatan i Alingsås innerstad								
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PÅGÅENDE OCH VÄNTANDE PROJEKT
Under senare år har intresset av att utveckla Alingsås kommun varit stort bland exploatörer och det
finns många projekt som har fått positivt planbesked och väntar på att få starta detaljplanarbete.
I dagsläget arbetar samhällsbyggnadskontoret med drygt 20 planer av varierande storlek och innehåll.
Ca 20 planer väntar på tillgängliga resurser i form av handläggare för att kunna startas upp. 13 planer
inväntar pågående arbeten, till exempel på att program för detaljplan ska tas fram eller utredningar
ska bli klara etc. En del av dessa planer är inte heller längre aktuella eftersom förutsättningarna har
ändrats.
Under 2019-2020 uppskattas upp mot 10 nya planer att startas upp.

PROJEKTLISTA OCH PLANPRIORITERING FÖR
2019-2020
Planprioriteringen för 2019-2020 är en viktig del i planeringskedjan som medverkar till att stadens
utbyggnad följer såväl tillväxtprogrammet som översiktsplanen och övriga mål och strategier för
kommunen. Totalt omfattar den 56 st planer. Genom den planering som samhällsbyggnadskontoret
åtar sig kommande år, förverkligas de politiska besluten om var och hur kommunen fysiskt ska växa
på ett långsiktigt hållbart sätt.

PRIORITERINGSORDNING
Nedan redovisas samtliga planer som samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att genomföra.
Utgångspunkten i prioriteringen är att samtliga påbörjade planer ska slutföras. Dessa planer är
markerade med rosa färg. I takt med att planer antas kan nya planer startas upp. De planer som
väntar på uppstart under senare delen av 2019 är markerade med ljusgrön färg. De planer som
beräknas startas upp år 2020 är markerade med ljusblå färg. För de planer som beräknas starta
efter 2020 är markerade med lila färg. Det finns även planer som inte har fått någon prioritering, vilka
är markerade med vit färg. Dessa planer lyfts in i prioriteringen när det inte längre finns anledning
till att avvakta uppstart.
Förutom att prioriteringen utgår från att påbörjade planer även ska slutföras, så ska de planer som
kategoriseras som tillväxtplaner och strategiska planer, prioriteras högre än övriga planer. Övriga
planer prioriteras utifrån nytta och behov från såväl kommunalt perspektiv som för den enskilda
intressenten. Även innehållet och resurser på samhällsbyggnadskontoret påverkar tilldelning och
uppstart av varje enskild plan inom rådande prioritering.
Tillväxtplaner är de planer som har sin utgångspunkt i gällande tillväxtprogram där de utgör så kallade
utvecklingsområden. Det är framför allt kommunal mark som tas i anspråk.
Strategiska planer är de planer som anger mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen
i kommunen. Exempel på sådana planer är ÖP och FÖP.
Resterande planer kategoriseras som Övriga planer. Dessa planer utgör inte så kallade utvecklingsområden i gällande tillväxtprogram och de utgör inte heller några strategiska planer enligt definitionen
ovan.
Angiven numrering på följande planer är utan inbördes ordning.
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FÖLJANDE PLANER AVSES FORTSÄTTA och/eller 			
PÅBÖRJAS 2019-2020
TILLVÄXTPLANER (7 st)
Planer som har sin utgångspunkt i gällande tillväxtprogram. De tas fram med utökat förfarande i
och med att de utgör planer som är av principiell beskaffenhet enligt PBL eller är av större vikt. De
kan även medföra betydande ekonomiska åtaganden för kommunen.
Planerna bereds av kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige.
1. Program, Mjörnstranden (rekreation, idrott och bostäder etc.)
2. Program, Norra Verksamhetsområdet inkl. Norra Länken i Bälinge (verksamheter, väganslutningar)
3. Detaljplan, Logistikverksamhet inom Norra Verksamhetsområdet i Bälinge (verksamheter)
4. Program, Södra Stadsskogen inkl. Södra Stadsskogsgatan och del av Södra Länken (bostäder,
väganslutningar, kommunal service, etc.)
5. Detaljplan, Norra Stadsskogen, etapp 4 och 5 i Stadskogen (bostäder, kommunal service, trafik etc.)
6. Utredning, Lokaliseringsprövning för Norra Bolltorp (jordbruksmark / bostäder)
7. Detaljplan, Krangatans förlängning och GC-väg vid Borgens gata i Kristineholm (väganslutningar)

STRATEGISKA PLANER (2 st)

		

Planer som anger mål, strategier och inriktning för den fysiska planeringen. De tas fram likt utökat
planförfarande i och med att de utgör planer av principiell beskaffenhet enligt PBL.
Planerna bereds av kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige.
8. Fördjupning av översiktsplanen, FÖP Staden Alingsås
9. Översiktsplan, Uppdatering av ÖP-18 (LIS-områden och klassning av jordbruksmark)

ÖVRIGA PLANER SOM TAS FRAM MED UTÖKAT FÖRFARANDE (5 st)
Planer som inte har sin utgångspunkt i gällande tillväxtprogram eller som inte anger mål, strategier
och inriktning för den fysiska planeringen. Planerna tas fram med utökat förfarande i och med
att de utgör planer som är av principiell beskaffenhet enligt PBL eller är av större vikt. De kan
också vara planer som inte är förenliga med gällande översiktsplan och/eller de bedöms vara av
betydande intresse för allmänheten. De kan också medföra betydande ekonomiska åtaganden för
kommunen.
Planerna bereds av kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige.
10. Detaljplan, Norra Stadsskogen, etapp 3 “Kavlås Äng” i Stadsskogen/Kavlås (bostäder, trafik)

Pågående planer/program

Planer som avses starta 2020

Planer som avses starta 2019

Planer som avses starta efter 2020
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Planer utan
prioriteringsordning

11. Detaljplan, Förskola vid Nolhaga Allé (kommunal service)
12. Detaljplan, Kabom, Västra Ringgatan/Kungsgatan i Centrum (verksamheter, kontor, bostäder etc.)
13. Detaljplan (ev. program), Stationsområdet i Centrum (ökad tillgänglighet, parkering etc.)
14. Detaljplan, Laggarebacken, låglänt del (bostäder)

ÖVRIGA PLANER SOM TAS FRAM MED STANDARDFÖRFARANDE (29 st)
Planer som inte har sin utgångspunkt i gällande tillväxtprogram eller som inte anger mål, strategier
och inriktning för den fysiska planeringen. Planerna tas fram med standardförfarande eftersom de
är förenliga med översiktsplanen och inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är
av stor betydelse. De kan medföra ekonomiska åtaganden för kommunen, dock inte betydande.
Planerna bereds och antas av samhällsbyggnadsnämnden.
15. Detaljplan, Östra Ringgatan, Jägaren 10 i Centrum (bostäder)
16. Detaljplan (planändring), Ferievägen, Krönet 2 i Lövekulle (avstyckning - småhustomt)
17. Detaljplan, Ingareds handel (handel, bostäder, centrumverksamhet etc.)
18. Detaljplan (planändring), Västra Långgatan, Bladet 5 i Sörhaga (ändrad markanvändning - parkering)
19. Detaljplan (planändring), Frostvägen, del av Nolby 38:24 (bostäder)
20. Detaljplan (planändring), Färgenvägen i Röhult (ändrad markanvändning - bostäder)
21. Detaljplan, Omvandlingsområde Saxebäcken (bostäder)
22. Detaljplan, Omvandlingsområde Färgens östra strand i Sundet - Skämningared m.fl. (bostäder)
23. Upphäva områdesbestämmelser, Snasenvägen, Boråsen 1:8 m.fl. vid sjön Anten (större byggrätter)
24. Detaljplan (planändring), Nolhaga Reningsverk (om- och tillbyggnad av reningsverket)
25. Detaljplan (planändring), Sveagatan, Hemköp i Kullingsberg (tillbyggnad av befintlig handel)
26. Detaljplan, Kungsgatan, Equmeniakyrkan i Centrum (om- och tillbyggnad av kyrkolokal)
27. Detaljplan (planändring), Tallbackegatan, Skogsslänten 2 i Stadsskogen (avstyckning - småhustomt)
28. Detaljplan, Varsjövägen södra delen, Tuvebo 1:64 m.fl. (bostäder)
29. Detaljplan, Bryngeskogsvägen, Stadsskogen 2:122 m.fl. (bostäder)
30. Detaljplan, Östra Ringgatan, Hjorten 4 i Centrum (bostäder)
31. Detaljplan, Gräskärrsvägen / Furutjärnsvägen, Västerbodarna 1:292 i Västra Bodarna (bostäder)
32. Detaljplan, Kyrkvägen, Hagtornsslätt 1:52 i Västra Bodarna (bostäder)
33. Detaljplan, Prostens väg, Västerbodarna 1:18 i Västra Bodarna (bostäder)

Pågående planer/program

Planer som avses starta 2020

Planer som avses starta 2019

Planer som avses starta efter 2020
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Planer utan
prioriteringsordning

34. Detaljplan (planändring), Mjölnaregatan 7, Fregatten 4 (komplementbyggnad, plank)
35. Detaljplan (planändring), Köpmansgatan, Falken 6 m.fl. i Klinten (avstyckning - småhustomt)
36. Detaljplan, Varsjövägen norra delen, Tuvebo 1:54 (bostäder)
37. Detaljplan, Stadsingenjören 1 i Stockslycke (bostäder)
38. Detaljplan (planändring), Sörviksvägen, del av Ingared 19:1 i Lövhult (ändrad markanvändning småhustomt)
39. Detaljplan, Bjärkegården, Erska 1:101 i Sollebrunn (om- och tillbyggnad av äldreboende)
40. Detaljplan (planändring), Västra Långgatan, Palmen 13 i Sörhaga (ändrad markanvändning - parkering)
41. Upphäva områdesbestämmelser, Loo, Sjötorp 1:35 (ökad byggrätt)
42. Detaljplan, Omvandlingsområde Simmenäs östra (bostäder)
43. Detaljplan, Kungsgatan/Vänersborgsvägen, Blomman 7 i Centrum (bostäder)

PLANER SOM INVÄNTAR PÅGÅENDE ARBETEN eller PÅVERKAS AV ÄNDRADE
FÖRUTSÄTTNINGAR (13 st)
Planer av blandad karaktär som behöver invänta pågående arbeten och beslut innan uppstart kan ske.
Dessa planer får ingen prioriteringsordning. De lyfts in i rätt kategori när förutsättningarna är klara.
44. Detaljplan, Bankgatan, Grand Hotell i Centrum (om- och tillbyggnad av befintligt hotell)
45. Detaljplan, Stationsgatan, Bryggaren 4 i Centrum (hotellverksamhet ovanpå parkeringsdäck)
46. Detaljplan, Stockholmvägen, Bälinge 2:1 (åkeri/upplag)
47. Detaljplan, Östra Ängabo (bostäder, kommunal service, väganslutning etc.)
48. Detaljplan, Aleforsvägen, Krattan 2 i Kristineholm (bostäder)
49. Detaljplan, Arena m.m. vid Mjörnstranden (idrott, rekreation etc.)
50. Program, Noltorps centrum (bostäder, kommunal service, centrumverksamhet etc.)
51. Detaljplan, Säterigatan, Apelsinen 1 i Noltorp (förskoleverksamet)
52. Detaljplan, Österbodarna 1:13 i Västra Bodarna (verksamheter)
53. Program, Rothoffskärr, Tuvebo 1:30 m.fl. (bostäder, väganslutning etc.)
54. Program, Köpmansgatan, Tuvebo 1:36 m.fl. (bostäder, väganslutning etc.)
55. Detaljplan, Häradsvägen, Rådstugan 1-2 vid Götaplan (bostäder, kontor, kommunal service etc.)
56. Mossbergska donationen, Västrabodarna 1:58 m.fl. i Västra Bodarna (bostäder)

Pågående planer/program

Planer som avses starta 2020

Planer som avses starta 2019

Planer som avses starta efter 2020
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Planer utan
prioriteringsordning

39

14

46

41
21

51
50
24
1

16

49

27

19

11

40
10

15
12
26
18 44 30 43
45
25 13 34
35

48
55
37

5
4

14

36 53 54
29 28

42

31
33 32

7
19

23

56

2 3

6

52
20
22

17

38

16.
(27)
Sida
130 av 237

47

BESKRIVNING AV VARJE PROJEKT
TILLVÄXTPLANER
1. Mjörnstranden
Ett program för detaljplan tas fram i enlighet med Tillväxtprogrammet. Programmet syftar till att
utreda möjligheterna för rekreation, idrott, bostäder etc. på Mjörnstranden. Ett av programmets
huvudsyfte är att öka tillgängligheten till området. Ett program togs fram för området för några år
sedan men nu ska en högre exploateringsgrad prövas än vad det tidigare programmet resulterade i.
Programarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets
tillväxtavdelning, är avtalspart. Efter programarbetet behöver en eller flera detaljplaner tas fram.
Det görs i en separat beställning till samhällsbyggnadsnämnden. Ett genomförande antas medföra
kommunala investeringar. Eftersom programmet bedöms vara en tillväxtplan är kommunstyrelsen
beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Programarbetet pågår och beräknas bli
klart 2020.

Delar av Mjörnstrandsområdet								
2. Norra Verksamhetsområdet inkl. Norra Länken i Bälinge
Ett program för detaljplan tas fram i enlighet med Tillväxtprogrammet. Programmet syftar till att utreda
möjligheterna för verksamhetsmark inom oexploaterat markområde. En ny väganslutning genom
Norra Länken planeras mellan E20 och Vänersborgsvägen med en övergång över Västra Stambanan.
Syftet är att minska andelen tung trafik genom staden samt för att underlätta för övriga tranporter.
Programarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets
tillväxtavdelning, är avtalspart. Efter programarbetet behöver en eller flera detaljplaner tas fram.
Det görs i en separat beställning till samhällsbyggnadsnämnden. Ett genomförande antas medföra
kommunala investeringar. Eftersom programmet bedöms vara en tillväxtplan är kommunstyrelse
beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Programarbetet pågår och beräknas bli
klart 2020.
3. Logistikverksamhet inom Norra Verksamhetsområdet i Bälinge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en verksamhetsetablering inom avgränsningen för det Norra
Verksamhetsområdet (se ovan). Detaljplanen tas fram parallellt med programmet. Planarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning,
är avtalspart. Ett genomförande av planen antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen
bedöms vara en tillväxtplan är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet är i uppstartsskedet och beräknas bli klart 2021.
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4. Södra Stadsskogen inkl. Södra Stadsskogsgatan och del av Södra Länken
Ett program för detaljplan tas fram i enlighet med Tillväxtprogrammet. Programmet syftar till att utreda
möjligheterna för bostäder, kommunal service, väganslutningar etc. inom oexploaterat markområde.
Programarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets
tillväxtavdelning, är avtalspart. Efter programarbetet behöver en eller flera detaljplaner tas fram.
Det görs i en separat beställning till samhällsbyggnadsnämnden. Ett genomförande antas medföra
kommunala investeringar. Eftersom programmet bedöms vara en tillväxtplan är beredande nämnd
kommunstyrelsen. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Programarbetet pågår och beräknas bli
klart 2020.

5. Norra Stadsskogen, etapp 4 och 5 i Stadsskogen
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder, kommunal service, väganslutningar etc. inom
oexploaterat markområde. Planarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom
kommunledningskontorets tillväxtavdelning, är avtalspart. Ett genomförande av planen antas medföra
kommunala investeringar. Eftersom detaljplanen bedöms vara en tillväxtplan är beredande nämnd
kommunstyrelsen. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet pågår och beräknas
bli klart 2020-2021.

6. Lokaliseringsprövning för Norra Bolltorp
En önskvärd bostadsetablering i Norra Bolltorp ingår i Tillväxtprogrammet. Eftersom aktuellt
markområde utgörs av jordbruksmark får den marken inte tas i anspråk utan att visa att etableringen
tillgodoser väsentliga samhällsintressen. Detta behov ska inte kunna tillgodoses genom att annan
mark tas i anspråk. Denna fråga studeras lämpligast i en lokaliseringsprövning som finansieras
genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning, är
avtalspart. Om lokaliseringsprövningen resulterar i att det är möjligt att ta jordbruksmarken i anspråk
för bostadsändamål behöver området planläggas. Det görs genom att ett program för detaljplan
tas fram för området. Alternativt kan en detaljplan påbörjas utan att ett program är nödvändigt. Ett
genomförande antas medföra kommunala investeringar. Lokaliseringsprövningen varken godkänns
eller antas politiskt. Utredningen pågår och beräknas bli klar 2019-2020.

7. Krangatans förlängning och GC-väg vid Borgens gata i Kristineholm
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förlängning av Krangatan under Västra Stambanan för att
minska andelen tung trafik genom staden samt för att underlätta för övriga transporter. I planen
prövas även en breddning av Borgens gata för att ge plats åt en separat GC-väg. Planarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning,
är avtalspart. Ett genomförande av planen antas medföra kommunala investeringar. Eftersom
detaljplanen bedöms vara en tillväxtplan är beredande nämnd kommunstyrelsen. Antagandet sker
i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2020-2021.

STRATEGISKA PLANER
8. FÖP Staden Alingsås
En fördjupning av den kommunövergripande översiktsplanen som fokuserar på Alingsås stad. Syftet
är att ta fram en gemensam och förankrad framtidsbild av stadens mark- och vattenanvändning.
Planarbetet skattefinansieras genom tillsatta medel. Ett genomförande av planen antas medföra
kommunala investeringar. Eftersom planen bedöms vara en strategisk plan är beredande nämnd
kommunstyrelsen. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Planarbetet pågår och beräknas bli klart
2022-2024.
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9. Uppdatering av ÖP-18
I samband med antagandet av den kommunövergripande översiktsplanen framhölls att en kontinuerlig
uppdatering av planen ska göras. Närmast är att en LIS-utredning ska tas fram för att se om fler
LIS-områden kan pekas ut i kommunen. Dessutom ska en klassning göras av kommunens jordbruksmark för att öka medvetenheten när avvägningar behöver göras gällande framtida användning.
Planarbetet sker löpande och skattefinansieras genom tillsatta medel. Ett genomförande av planen
antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen bedöms vara en strategisk plan är
kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagande sker i kommunfullmäktige. Uppdateringen är inte
påbörjad. Planerad uppstart är 2020.

ÖVRIGA PLANER SOM TAS FRAM MED UTÖKAT FÖRFARANDE
10. Norra Stadsskogen, etapp 3 “Kavlås Äng” i Stadsskogen/Kavlås
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i Kavlås. Planarbetet prövar också
möjligheterna till en ny lokalgata från Stadsskogen med separat GC-väg. Planarbetet finansieras
genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning, är
avtalspart. Ett genomförande av planen antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen
tas fram genom utökat planförfarande är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker i
kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2020.
11. Förskola vid Nolhaga Allé
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny förskoleetablering. Planarbetet finansieras genom planavtal
där Alingsåshem är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom utökat planförfarande är är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet pågår och
beräknas bli klart 2020-2021.
12. Kv. Kabom, Västra Ringgatan/Kungsgatan i Centrum
Detaljplanen syftar till att möjliggöra effektivt utnyttjande av kontors- och verksamhetslokaler i det
så kallade Kabom-huset. I samband med planarbetet utreds även möjligheterna till nya bostäder
inom kvarteret samt trafikfrågor etc. Planarbetet finansieras genom planavtal där Alingsåshem är
avtalspart. Ett genomförande av planen antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen
tas fram genom utökat planförfarande är är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker
i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är 2020.
13. Stationsområdet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett attraktivt och funktionellt stationsområde med god
tillgänglighet. Området omfattar bussterminalen i väster till SJ:s långtidsparkering i öster, fram till
Stationsgatan. Dessutom innefattar planområdet den markparkering som finns i söder om Västra
Stambanan. Detaljplanearbetet kan mynna ut i en eller flera detaljplaner. Planarbetet finansieras
genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning, är
avtalspart. Ett genomförande av planen antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen
tas fram genom utökat planförfarande är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker i
kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är 2020.
14. Laggarebacken, lägre delen
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av småhus inom privatägt markområde.
Ett programarbete för området pågick för några år sedan men pausades av olika skäl. Programmet
omfattade då något större område än nuvarande detaljplans omfattning. Planarbetet finansieras
genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom utökat planförfarande
är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet
är inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.
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ÖVRIGA PLANER SOM TAS FRAM MED STANDARDFÖRFARANDE
15. Östra Ringgatan, Jägaren 10 i Centrum
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder inom ett kvarter där delar står obebyggda. För att
sluta kvarteret och skapa fler bostäder prövas möjligheten i ny detaljplan. Planarbetet finansieras
genom av planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande
är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet pågår och
beräknas bli klart 2020-2021.
16. Ferievägen, Krönet 2 i Lövekulle
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra avstyckning av en småhustomt. Planarbetet
finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet
pågår och beräknas bli klart 2019-2020.
17. Ingareds handel
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ytterligare en våning på befintlig byggnad för centrumverksamhet
i Ingareds centrum. Förutom handel prövas även bostäder och en bredare form av centrumverksamhet
än gällande detaljplan. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom
planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande
nämnd SBN. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2019-2020.
18. Västra Långgatan, Bladet 5 i Sörhaga
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra ny markanvändning så att fastigheten kan
användas för parkering istället för dagens kontorsändamål. Detta pga höga buller- och vibrationsnivåer
från Västra Stambanan. Planarbetet finansieras genom planavtal där Trafikverket är avtalspart.
Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och
antagande nämnd. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2019.
19. Frostvägen i Nordostpassagen
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra nya bostäder på lucktomt som enligt äldre
stadsplan är planlagd som park. Planarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen,
genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning, är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom
standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnde beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2020-2021.
20. Färgenvägen i Röhult
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra ny markanvändning så att fastigheten kan
användas för bostadsändamål istället för dagens samlingslokal. Planarbetet finansieras genom
planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är
samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet pågår och
beräknas bli klart 2019.-2020
21. Omvandlingsområde Saxebäcken
Detaljplanen syftar till att möjliggöra större byggrätter samt viss förtätning med ny bostadsbebyggelse.
Idag begränsar gällande områdesbestämmelser största husstorlek. Detta försvårar möjligheterna att
bo i området permanent. Området har byggts ut med kommunalt VA. Saxebäcken ligger strandnära
intill sjön Mjörn. Planarbetet skattefinansieras genom tillsatta medel. Planavgift tas ut i samband med
bygglovsansökan. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2020.
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22. Omvandlingsområde Färgens östra strand i Sundet - Skämningared m.fl.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra större byggrätter samt viss förtätning med ny bostadsbebyggelse.
Idag begränsar gällande områdesbestämmelser största husstorlek. Detta försvårar möjligheterna att
bo i området permanent. Området byggs ut med kommunalt VA. Planområdet ligger strandnära intill
sjön Färgen. Planarbetet skattefinansieras genom tillsatta medel. Planavgift tas ut i samband med
bygglovsansökan. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet pågår och beräknas bli klart 2020.
23. Snasenvägen, Boråsen 1:8 m.fl. vid sjön Anten
Området omfattas av områdesbestämmelser som begränsar möjligheterna till permanent boende.
Uppdraget är att upphäva områdesbestämmelserna utan att ersätta dessa med annan plan.
Framtida utbyggnadsmöjligheter bedöms istället vid ansökan om strandskyddsdispens samt vid
bygglovsansökan. Arbetet skattefinansieras med tillsatta medel. Arbetet med upphävandet pågår
och beräknas bli klar 2019-2020.
24. Nolhaga Reningsverk
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra en om- och tillbyggnad av befintligt reningverk
i Nolhaga. Planarbetet finansieras genom planavtal där samhällsbyggnadsnämnden, genom
samhällsbyggnadskontorets kretsloppsavdelning, är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom
standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är i uppstartsskedet och beräknas bli klart 2020-2021.

Reningsverket i Nolhaga									
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25. Sveagatan, Hemköp i Kullingsberg
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra tillbyggnad av befintlig handel. Planarbetet
finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är
i uppstartsskedet och beräknas bli klart 2020.

Hemköp på Sveagatan								

26. Kungsgatan, Equmeniakyrkan i Centrum
Detaljplanen syftar till att bl.a. möjliggöra utbyggnad av Equmeniakyrkans entréparti. Utbyggnaden
behöver ske med hänsyn till de höga kulturhistoriska värden som kyrkobyggnaden intill omfattas
av. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram
genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.
Detaljplanearbetet är i uppstartsskedet och beräknas bli klart 2021.

Equmeniakyrkan på Kungsgatan i Alingsås innerstad. Entréparti i svart.
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27. Tallbackegatan, Skogsslänten 2 i Stadsskogen
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra avstyckning av en befintlig småhustomt.
Planarbetet finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram
genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.
Detaljplanearbetet är i uppstartsskedet och beräknas bli klart 2020.
28. Varsjövägen södra delen, Tuvebo 1:64 m.fl.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av småhus inom privatägt markområde. Ett
planarbete för området pågick för några år sedan men pausades av olika skäl. Planarbetet föreslås
återupptas parallellt med utredning tillhörande programarbetet för Södra Stadsskogen som ska
studera vägöverfart över E20. Vägöverfarten ska koppla ihop framtida Södra Stadsskogsgatan och
Södra Länken. Innehållet i detaljplanen ska anpassas utifrån resultatet i vägutredningen. Planarbetet
finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är
inte återupptaget. Planerad uppstart är 2019.
29. Bryngeskogsvägen, Stadsskogen 2:122 m.fl.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder inom privatägt markområde. Planen tas fram
genom en så kallad byggherredriven planprocess. Ett planarbete för området pågick för några år
sedan men pausades av olika skäl. Planarbetet föreslås återupptas parallellt med utredning tillhörande
programarbetet för Södra Stadsskogen som ska studera vägöverfart över E20. Vägöverfarten ska
koppla ihop framtida Södra Stadsskogsgatan och Södra Länken. Innehållet i detaljplanen ska
anpassas utifrån resultat i vägutredningen. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är
avtalspart. Eftersom planen tas fram genom utökat planförfarande är samhällsbyggnadsnämnden
beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Detaljplanearbetet är inte återupptaget.
Planerad uppstart är 2019.
30. Östra Ringgatan, Hjorten 4 i Centrum
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder inom ett kvarter där delar står obebyggda. Eventuell
gårdsbyggnad prövas också i detaljplanen. För att sluta kvarteret och skapa fler bostäder prövas
möjligheten i ny detaljplan. Ett planarbete för området har pågått för ett par år sedan men pausades av
olika skäl. Tanken är att återuppta det arbetet. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökanden
är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden
beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är 2020.
31. Gräskärrsvägen, Västerbodarna 1:292 i Västra Bodarna
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av småhus inom privatägt markområde.
Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Ett genomförande av planen
antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är
samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat.
Planerad uppstart är 2020.
32. Kyrkvägen, Hagtonsslätt 1:52 i Västra Bodarna
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av småhus inom privatägt markområde.
Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom
standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är 2020.
33. Prostens väg, Västerbodarna 1:18 i Västra Bodarna
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av småhus inom privatägt markområde.
Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Ett genomförande av planen
antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är
samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat.
Planerad uppstart är 2020.
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34. Mjölnaregatan 7, Fregatten 4 vid Stampens kvarn
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra uppförande av komplementbyggnad och plank
mot E20. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas
fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.
Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är 2020.
35. Köpmansgatan, Falken 6 m.fl. i Klinten
Detaljplanen/planändringen syftar till att möjliggöra avstyckning av en småhustomt. Planarbetet
finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är
inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.
36. Varsjövägen norra delen, Tuvebo 1:54
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av småhus inom privatägt markområde. Ett
planarbete för området pågick för några år sedan men pausades av olika skäl. Planarbetet föreslås
återupptas parallellt med utredning tillhörande programarbetet för Södra Stadsskogen som ska
studera vägöverfart över E20. Vägöverfarten ska koppla ihop framtida Södra Stadsskogsgatan och
Södra Länken. Innehållet i detaljplanen ska anpassas utifrån resultat i vägutredningen. Planarbetet
finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är
inte återupptaget. Planerad uppstart är efter 2020.
37. Stadsingenjören 1 i Stockslycke
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av flerfamiljshus inom befintlig bostadsbebyggelse i Stockslycke. Planarbetet finansieras genom planavtal där Alingsåshem är avtalspart.
Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och
antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.
38. Sörviksvägen, del av Ingared 19:1 i Lövhult
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra ny markanvändning så att en ny bostad kan
tillskapas på mark som enligt äldre byggnadsplan är planlagd som park. Planarbetet finansieras
genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är
samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat.
Planerad uppstart är efter 2020.
39. Bjärkegården i Sollebrunn
Detaljplanen syftar till att möjliggöra om- och tillbyggnad av befintligt äldreboende i Sollebrunn.
Planarbetet finansieras genom planavtal där Alingsåshem är avtalspart. Eftersom planen tas fram
genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.
Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.
40. Västra Långgatan, Palmen 13 i Sörhaga
Detaljplanen (planändringen) syftar till att möjliggöra ny markanvändning så att fastigheten kan
användas för exempelvis parkering, hundrastgård eller liknande istället för dagens bostadsändamål.
Detta pga för höga buller- och vibrationsnivåer från Västra Stambanan. Planarbetet finansieras genom
planavtal där Trafikverket är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är
samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Detaljplanearbetet är inte påbörjat.
Planerad uppstart är efter 2020.
41. Loo, Sjötorp 1:35
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser som begränsar möjligheterna till permanent boende.
Uppdraget är att upphäva områdesbestämmelserna på fastigheten utan att ersätta dessa med annan
plan. Framtida utbyggnadsmöjligheter bedöms istället vid ansökan om strandskyddsdispens samt
vid bygglovsansökan. Arbetet med upphävandet är inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.
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42. Omvandlingsområde Simmenäs östra
Detaljplanen syftar till att möjliggöra större byggrätter samt viss förtätning med ny bostadsbebyggelse.
Idag begränsar gällande områdesbestämmelser största husstorlek som försvårar möjligheterna att
bo i området permanent. Området ligger strandnära intill sjön Mjörn. Planarbetet skattefinansieras
genom tillsatta medel. Planavgift tas ut i samband med bygglovsansökan. Eftersom planen tas
fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.
Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.
43. Kungsgatan/Vänersborgsvägen, Blomman 7 i Centrum
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av flerfamiljshus inom Alingsås stadskärna.
Planarbetet finansieras genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram
genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.
Detaljplanearbetet är inte påbörjat. Planerad uppstart är efter 2020.

PLANER SOM INVÄNTAR PÅGÅENDE ARBETEN/BESLUT etc.
44. Bankgatan, Grand Hotell i Centrum
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny- och tillbyggnad av befintligt hotell. Planarbetet inväntar
inriktning. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen tas
fram genom utökat planförfarande är beredande nämnd samhällsbyggnadsnämnden. Antagandet
sker i kommunfullmäktige. Planerad uppstart är när förutsättningarna är utredda och resurser i form
av handläggare på samhällsbyggnadskontoret finns tillgängliga.

45. Stationsgatan, Bryggaren 4 i Centrum
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnad av hotell ovanpå befintligt parkeringsdäck vid Estrad.
Planarbetet inväntar inriktning. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart.
Eftersom planen tas fram genom utökat planförfarande är beredande nämnd samhällsbyggnadsnämnden. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Planerad uppstart är när förutsättningarna är utredda
och resurser i form av handläggare på samhällsbyggnadskontoret finns tillgängliga.

46. Stockholmvägen, Bälinge 2:1
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nytt åkeri och/eller upplag i Bälinge. Planarbetet avvaktar
programarbetet för Norra Verksamhetsområdet. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande
är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden
beredande och antagande nämnd. Planerad uppstart är när programarbetet för Norra Verksamhetsområdet är klart.

47. Östra Ängabo
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en nyetablering av bostäder, kommunal service med tillhörande
väganslutningar inom oexploaterat markområde. Ett planarbete för området påbörjades för några
år sedan men avslutades av olika skäl. Planarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen, genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning, alternativt Skanska är avtalspart.
Ett genomförande av planen antas medföra kommunala investeringar. Eftersom planen tas fram
genom utökat planförfarande är beredande nämnd samhällsbyggnadsnämnden. Antagandet sker i
kommunfullmäktige. Planarbetet avvaktar den strategiska planeringen i kommunen.
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48. Aleforsvägen, Krattan 2 i Kristineholm
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder intill verksamhetsområdet i Kristineholm. Planarbetet
avvaktar arbetet med FÖP Staden Alingsås. Om FÖP-arbetet inte påvisar några intressekonflikter
kan planarbetet påbörjas när resurser i form av handläggare på samhällsbyggnadskontoret finns
tillgängliga. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen tas
fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd.

49. Arena m.m. vid Mjörnstranden
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny idrottsarena och nya bostäder vid Mjörnstranden. Planarbetet
avvaktar programarbetet för Mjörnstranden. Om programmet inte påvisar några intressekonflikter
kan planarbetet påbörjas efter överenskommelse med kommunstyrelsen. Detta eftersom planen
bedöms vara av en tillväxtplan. Planarbetet finansieras genom planavtal. Eftersom planen tas fram
genom utökat planförfarande är beredande nämnd samhällsbyggnadsnämnden. Antagandet sker i
kommunfullmäktige.

50. Noltorps centrum
Ett program för detaljplan tas fram i syfte till att utreda möjligheterna för centrumverksamhet,
bostäder, torgbildning, förskoleetablering etc. i Noltorps centrum. I arbetet ingår också att studera
trafikförutsättningarna i området. Programarbetet finansieras genom planavtal där kommunstyrelsen,
genom kommunledningskontorets tillväxtavdelning, är avtalspart. Efter programarbetet behöver en
eller flera detaljplaner tas fram. Det görs i en separat beställning till samhällsbyggnadsnämden. Ett
genomförande antas medföra kommunala investeringar. Programarbetet är inte påbörjat. Programarbetet avvaktar den strategiska planeringen i kommunen. Eftersom programmet bedöms vara en
strategisk plan är kommunstyrelsen beredande nämnd. Antagandet sker i kommunfullmäktige.

51. Säterigatan, Apelsinen 1 i Noltorp
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny förskoleetablering i Noltorp. Eftersom planen tas fram genom
standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande nämnd. Planarbetet
behöver invänta programarbetet för Noltorps centrum.

52. Österbodarna 1:13 i Västra Bodarna
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny verksamhetsetablering i Västra Bodarna. Planarbetet avvaktar
avtalsfrågor. Planarbetet finansieras genom planavtal där sökande är avtalspart. Eftersom planen
tas fram genom standardförfarande är samhällsbyggnadsnämnden beredande och antagande
nämnd. Planerad uppstart är när förutsättningarna är utredda och resurser i form av handläggare
på samhällsbyggnadskontoret finns tillgängliga.

53. Rothoffskärr, Tuvebo 1:30 m.fl.
Ett program för detaljplan behöver tas fram vid planläggning av ett så pass stort område. Tidigare har
markområdet ingått i kommunens tillväxtprogram. Programarbetet syftar till att utreda möjligheterna
för bostäder, kommunal service, väganslutningar etc. inom oexploaterat markområde. Efter
programskedet behöver en eller flera detaljplaner tas fram. Programarbetet avvaktar den strategiska
planeringen i kommunen. Eftersom programområdet bedöms vara av strategisk karaktär bereds
ärendet av kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige.
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54. Köpmansgatan, Tuvebo 1:36 m.fl.
Området ligger i anslutning till ovannämnda Rothoffskärr och förutsättningarna är detsamma som
ovan. Ett program för detaljplan behöver tas fram med syfte att utreda möjligheterna för bostäder,
kommunal service, väganslutningar etc. inom oexploaterat markområde. Efter programskedet behöver
en eller flera detaljplaner tas fram. Programarbetet avvaktar den strategiska planeringen i kommunen.
Eftersom området bedöms vara av strategisk karaktär bereds ärendet av kommunstyrelsen och
antas av kommunfullmäktige.

55. Häradsvägen, Rådstugan 1-2 vid Götaplan
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nytt kontorshus, nya bostäder och kommunal service etc. på
mark där tidigare verksamhet har avvecklats. Planarbetet inväntar inriktning. Planarbetet finansieras
genom planavtal där sökanden är avtalspart. Eftersom planen tas fram genom utökat planförfarande
är beredande nämnd samhällsbyggnadsnämnden. Antagandet sker i kommunfullmäktige. Planerad
uppstart är när förutsättningarna är utredda och resurser i form av handläggare på samhällsbyggnadskontoret finns tillgängliga.

56. Mossbergska donationen, Västrabodarna 1:58 m.fl. i Västra Bodarna
Mossbergska stiftelsen har påbörjat en
omfattande markförsäljning i Västra Bodarna
och det är därför oklart huruvida den sökta
åtgärden är aktuell. Syftet med detaljplanen
är att måttligt förtäta Västra Bodarna med nya
bostäder. Innan en planläggning kan bli aktuell
på den västra sidan av järnvägen behöver en
planskild korsning över Västra Stambanan
komma till stånd.

Strandpromenad i Västra Bodarna
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-0710-28
Hanna Andersson
0322 – 61 62 00
2018.396 KS

Kommunstyrelsen

Förslag till kommunstyrelsen – Uppdrag att ta fram
planprogram samt detaljplan över stationsområdet – Anita
Brodén (L)
Ärendebeskrivning
Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 juni 2018 lämnade Anita Brodén
(L) förslag om att ta fram planprogram samt en samlad detaljplan över stationsområdet i
syfte att förbättra utformning, tillskapa en helhetslösning för en långsiktigare
parkeringslösning samt skapa bättre förutsättningar för personer med rörelsesvårigheter att
så enkelt som möjligt ta sig till, från och mellan perrongerna.
Förslaget yrkar på att kommunstyrelsen säkerställer att ett planprogram samt en samlad
detaljplan över hela stationsområdet tas fram, från bussterminalen till SJ:s långtidsplanering
fram till Stationsgatan, samt en detaljplan omfattande del av södra sidan om järnvägen för att
uppnå en långsiktigare parkeringslösning.
Kommunledningskontorets yttrande
Alingsås station är en av stadens viktigaste platser och navet i en stor del av det lokala
trafiksystemet, främst för tåg och bussar. Området med dess strategiska läge förbinder
dagens centrum med de södra stadsdelarna och det centrala utvecklingsområdet Lyckan.
Området ska utgöra en lättorienterad knytpunkt för resenärer och andra som vistas i
området.
Stationsområdet bedöms ha mycket god utvecklingspotential, där framförallt förbindelse mot
omgivande infrastruktur behöver ses över för att skapa bättre möjligheter att ta sig till och
från stationen. Genom att underlätta in- och utpendling till kommunen och bättre utnyttja
Alingsås stations potential, stärks möjligheterna till kollektivt och hållbart resande. Vidare
bedöms det angeläget att tillskapa fullgoda förutsättningar för personer med fysiska
funktionshinder att förflytta sig obehindrat mellan olika delar av stationsområdet.
Parkeringssituationen är i behov av att samordnas på ett organiserat och ändamålsenligt
sätt. Genom planarbete utreds möjligheten att skapa förutsättningar för fler parkeringar runt
stationsområdet, samt möjlighet till parkeringshus om sådant behov skulle uppstå. Vidare
finns en avsaknad av ett antal cykelparkeringar och behovet kommer sannolikt att öka om
kommunens intentioner om ökat cyklande ska genomföras.
Kommunledningskontoret föreslår att initiera planarbete för stationsområdet. Avhängigt
planområdets komplexitet är det möjligt att detaljplaneläggning bör föregås av planprogram.
Avgränsning och planarbetets omfattning förslås att klargöras i samband med att planarbetet
påbörjas.
Att påbörja planarbete över stationsområdet bedöms angeläget, men behöver också vägas
mot andra planer som är högt prioriterade i kommunen. Kommunledningskontoret föreslår i
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samråd med samhällsbyggnadskontoret, att låta planen tilldelas förslag till
prioriteringsordning som slutligt fastställs genom politiskt beslut om planprioritering. Förslaget
är därmed omhändertaget i ärendet om Planprioritering 2019-2020.
Ekonomisk bedömning
Framtagande av detaljplan/-er över stationsområdet förutsätter medel för att finansiera
planarbetet.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Förslaget om att ta fram planprogram samt detaljplan över stationsområdet är hanterat i och
med beslut om planprioritering 2019-2020.

Beslutet ska skickas till
Expl, SBN fk

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Hanna Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-07
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2018-06-13

§ 123 2018.396 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Uppdrag att ta fram ett planprogram samt
detaljplan över stationsområdet - Anita Brodén (L)
Ärendebeskrivning

Vid dagen sammanträde lämnar Anita Brodén (L) följande förslag till
kommunstyrelsen:
I samband med den ombyggnad som nu påbörjats rörande järnvägsspår och
vändplats krävs samtidigt att Alingsås kommun fortsätter arbetet med
omkringliggande utformning.
Det krävs ett planprogram samt en samlad detaljplan för att kunna tillskapa en
helhetslösning där förutsättningar också ges för personer med rörelsesvårigheter att
så enkelt som möjligt ta sig till, från och mellan perrongerna.
Det krävs dessutom en detaljplan som innebär en långsiktigare parkeringslösning på
södra sidan om järnvägen.
Jag yrkar därför att:
Kommunstyrelsen säkerställer att ett planprogram samt en samlad detaljplan över
hela stationsområdet tas fram, från bussterminalen till SJ:s långtidsplanering fram till
Stationsgatan, samt en detaljplan omfattande del av södra sidan om järnvägen för att
uppnå en långsiktigare parkeringslösning.

Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till

Klk

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-24
Cecilia Knutsson
0322-61 61 39
2019.692 KS

Kommunstyrelsen

Svar till förslag till kommunstyrelsen - dialog om
kommunstyrelsens egna verksamhet
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnade vid kommunstyrelsen sammanträde den 14 oktober 2019,
§ 189 förslaget att kommunstyrelsen ska ha dialogmöten med de olika avdelningarna inom
den egna verksamheten vid minst två tillfällen per år. Kommunstyrelsen beslutade att lämna
förslaget till kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till förslaget att kommunstyrelsen vid två tillfällen
per år får utökad information om samtliga avdelningars verksamhet på
kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret föreslår att dialogmöten med
avdelningarna sker i samband med att kommunstyrelsen behandlar delårs- och årsbokslut.
I övrigt sker dialog sedvanligt när handläggare och avdelningschefer är föredragande i
ärendeberedning.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Dialogmöten införs med samtliga avdelningar på kommunledningskontoret i samband med
delårs- och årsbokslut.
Beslutet ska skickas till
Avdelningschefer KLK

Maria Standar
Kommundirektör

Cecilia Knutsson
Stabschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-31
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-10-14

§ 189 2019.692 KS

Förslag till kommunstyrelsen - Dialog om kommunstyrelsens egna
verksamhet - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnar vid dagens sammanträde följande förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen har ansvaret för en verksamhet bestående av ett flertal enheter såsom IT,
upphandling, kansli, juridik, ekonomi, säkerhet, kommunikation, HR, näringsliv, servicekontor
och exploatering.
Sällan får vi ledamöter i kommunstyrelsen en uppdatering om vad som pågår i alla delar av
våra egna verksamheter och en möjlighet att i strukturerad form ha en dialog med dessa.
Ofta får vi information från och dialog med ekonomiavdelningen, men sällan eller aldrig med
övriga delar av verksamheten.
Det är önskvärt att vi som är ledamöter i kommunstyrelsen är väl uppdaterade om våra egna
verksamhetsavdelningar, och att det ges bra tillfällen att ställa frågor och få svar.
Jag yrkar att:
Kommunstyrelsen ska ha dialogmöten med de olika avdelningarna inom den egna
verksamheten vid minst två tillfällen per år.

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stabsavd

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Redovisning av obesvarade
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-18
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.092 KS

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade förslag till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen fattade den 14 september 2015, § 157 beslut om utveckling av
kommunstyrelsens arbetsformer och arbetssätt och beslutade då bland annat att varje
kommunstyrelseledamot har rätt att väcka ett ärende i kommunstyrelsen, samt att varje
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att väcka ärende i arbetsutskottet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2018, § 147 att uppföljning av lämnade
förslag ska ske två gånger per år till kommunstyrelsens sammanträden i maj och november.

Förvaltningens yttrande
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 13 maj 2019 lämnades en redovisning över ej
besvarade förslag till kommunstyrelsen. Det var då fem förslag som var obesvarade. Det har
inkommit tre förslag till kommunstyrelsen sedan föregående redovisning.
Kommunledningskontoret lämnar i bilaga till denna tjänsteskrivelse en övergripande rapport
över de totalt tre förslag som per den 17 oktober 2019 är obesvarade. Samtliga förslag
bedöms vara klara för behandling av kommunstyrelsens arbetsutskott senast i början av
2020.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Redovisning av obesvarade förslag till kommunstyrelsen godkänns.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-18
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Bilaga, lista över ej besvarade förslag till kommunstyrelsen till och med den 31 oktober 2019
Diarienummer
2019.692 KS

Reg.datum
2019-10-14

2019.581 KS

2019-09-11

2018.396 KS

2018-06-14

Ärenderubrik
Förslag till kommunstyrelsen - Dialog om kommunstyrelsens egen verksamhet - Anna
Hansson (MP)
Förslag till kommunstyrelsen - Energiplanen: Uppföljning och revidering, Anna Hansson (MP)

Status
Behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 13 november 2019.
Under beredning. Beräknas gå upp för
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
den 22 januari 2020.

Förslag till kommunstyrelsen - Uppdrag att ta fram ett planprogram samt detaljplan över
stationsområdet - Anita Brodén (L)

Behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 13 november 2019.
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Månadsuppföljning 2019
kommunstyrelsen,
september
13
2019.176 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-17
Konrad Fred

Kommunstyrelsen

2019.176 KS

Månadsuppföljning kommunstyrelsen september 2019
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska läget inom
kommunstyrelsens verksamheter. Vidare lämnas en prognos för resterande del av året.
Denna uppföljning behandlar perioden jan-sep 2019.
Förvaltningens yttrande
Prognosen per helår är + 2,6 mnkr, vilket skiljer sig från prognosen som lämnades i
delårsbokslutet (+ 2,1 mnkr). Prognosförändringen beror på en förväntat lägre förbrukning av
konsultmedel och generella inköp, en förskjutning i tid för effekterna av IT-verksamhetens
åtgärder, en förändring av personalkostnadsstrukturen. Resultatet för perioden uppgår till +
14,0 mnkr.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på
-2,7 mnkr. Det har under året pågått ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader
och ett åtgärdspaket för att bromsa utvecklingen verkställs i detta nu för att gå in med en
ekonomi i balans 2020.
Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas
även om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är positiv om + 27,9
mnkr. Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på
grund av att ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är
planerat. Det prognosticerade överskottet förklaras genom sju genomförda men ej
budgeterade tomtförsäljningar under året.
Kommunledningskontoret gör med bakgrund i de ekonomiska förutsättningar som
prognosticeras bedömningen att ett utrymme om ungefär 2 mnkr till ytterligare ej
budgeterade kostnader finns. Kommunledningskontorets övriga verksamheter behöver
arbeta aktivt med att behålla prognosticerade överskott snarare än att eftersträva
budgetföljsamhet. Detta för att balansera upp underskottet inom IT-verksamheten och täcka
upp för ej budgeterade poster i övrigt.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens uppföljning per september och prognos per helår godkänns.
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Kommunledningskontoret
Maria Standar
Kommundirektör

Konrad Fredh
Controllerchef/planeringschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-31
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Månadsuppföljning september kommunstyrelsen – Bilaga

Belopp i tkr

Budget 2019

Utfall sep

Prognos helår

Avvikelse helår

60 601

44 487

59 800

-801

-84 277

-53 625

-75 817

8 460

-4 259

-3 399

-4 438

-179

Köp av tjänst

-51 056

-31 844

-50 671

385

Övriga kostnader

-16 800

-13 439

-22 042

-5 242

-156 392

-102 308

-152 968

3 424

95 631

71 723

95 631

0

160

140

168

8

0

14 043

2 630

2630

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror

Verksamhetens kostnader
Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Övergripande analys
Kommunstyrelsens verksamhet visar under årets tre första kvartal upp ett positivt resultat i
förhållande till budget om + 14 mnkr.
Överskottet är väntat då kommunledningskontoret har ett antal vakanta tjänster och verksamheter
som uppbär kostnader under senare delen av budgetåret, framförallt föreningsbidrag som beslutats
men för vilka utbetalningar inte har verkställts. Kontorets flesta verksamheter visar positiva resultat,
främst gällande personalkostnader och konsultkostnader men räknar med ett högre nyttjande under
resterande del av året.
Kommunens IT-verksamhet har ekonomiska utmaningar och prognosticerar ett underskott på ca - 3
mnkr. Det pågår ett arbete med att genomlysa verksamhetens kostnader och ställa om
verksamheten till en kostnadsnivå i linje med 2019-års intäkter.
Prognosen per helår för kommunstyrelsen uppgår till + 2,6 mnkr.
Förklaringen till en prognos i balans, trots underskott inom IT-verksamheten, är att ett flertal tjänster
varit vakanta under hela eller stora delar av året samt lägre nyttjande av konsultmedel.
Kommunens exploateringsverksamhet ingår inte i ovan prognos. Verksamheten särredovisas även
om den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen. Prognosen är positiv om + 27,9 mnkr.
Intäkterna för intern administrativ tid förväntas inte att nå upp i nivå med budget på grund av att
ingenjörerna inte arbetar mot exploateringsprojekten i den utsträckning som är planerat.
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Kommentarer per prognostiserad resultatpost
Prognosen för verksamhetens intäkter är en budgetavvikelse om -0,8 mnkr. Den största avvikelsen
finns inom IT-verksamheten. Avvikelsen är planerad då tidigare beslut om lägre avgifter inom
tjänstekatalogen verkställs. De lägre intäkterna var i budgetarbetet tänkta att mötas upp av
motsvarande lägre kostnader, en sådan utveckling återspeglas inte helt i verksamhetens prognos.
Även försäljning avseende kommunikationstjänster inom kommunen förväntas bli lägre än
budgeterat. Detta möts till stor del upp av obudgeterade intäkter från innovationsfonden.
Lokalkostnader förväntas bli 0,2 mnkr dyrare än budgeterat, i princip uteslutande beroende på
nyttjande av externa utbildningslokaler.
Personalkostnaderna förväntas generera ett överskott om 8,5 mnkr, detta beror på ett antal tidigare
och nuvarande vakanta tjänster. Det prognosticerade överskottet har ökat med ungefär 1,0 mnkr
sedan delårsprognosen och det beror främst på kostnadsstrukturell förändring. 8,5 mnkr motsvarar
lite knappt tretton årsarbetare med genomsnittslön på kommunledningskontoret.
Köp av tjänst förväntas generera ett överskott om 0,4 mnkr. Stora delar av organisationen har nyttjat
medlen återhållsamt för att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme, bland annat för att parera
underskott bland övriga kostnader.
Övriga kostnader förväntas överskrida budget med 5,2 mnkr till följd av ej budgeterade bidrag till
Alingsås Ryttarsällskap, Stora Mellby Sportklubb och Sollebrunns AIK.
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Månadsuppföljning 2019
Alingsås kommun,
september
14
2019.175 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-07
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2019.175 KS

Månadsuppföljning – kommunens driftekonomi september
2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2017 § 142 att anta den
politiska handlingsplanen Effekt. Under beslutspunkt ett fick kommunstyrelsen i uppdrag att
införa obligatoriska månadsuppföljningar av ekonomin med start i maj 2017.
Kommunledningskontoret sammanställer uppföljningen till och med september för
nämnderna i denna skrivelse.
Förvaltningens yttrande
Nämndernas prognosticerade underskott är -30,0 mnkr vilket är en resultatförbättring med
0,7 mnkr jämfört med prognosen per delårsbokslutet. Skillnaderna mellan delårsbokslutet
och septemberprognosen är därmed små.
Utfallet per september 2019 är 35,6 mnkr vilket i jämförelse med det redovisade resultatet
per september 2018 är 17,3 mnkr sämre. Anledningen till att utfallet är bättre än prognosen
är hänförligt till säsongsvariationer likt semesterlöneskuld.
Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognosticerar underskott bör ges i
uppdrag att aktivt verka för att nå en ekonomi i balans till nästkommande år.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför ingen direkt ekonomisk påverkan.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Driftuppföljning för september och prognos om -30,0 mnkr för kommunens nämnder
godkänns.
De nämnder som prognosticerar underskott ska verka för en ekonomi i balans till
nästkommande år.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Simon Lindau
Tf. ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-07
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Bilaga 1

Månådsuppföljning driftekönömi september 2019
Alla belopp i miljoner kronor

Prognos delår Föreslagen Resultat per
Resultat per
Nämnd
prognos
september 2019 september 2018
september
Vård- och omsorgsnämnden
-18,0
-18,0
-10,2
0,5
Socialnämnden
-14,7
-14,7
-6,3
-0,6
Kultur- och utbildningsnämnden
-0,7
0,0
6,7
11,2
Barn- och ungdomsnämnden
1,6
1,6
27,0
26,3
Miljöskyddsnämnden
0,0
0,0
1,5
2,4
Samhällsbyggnadsnämnden
-1,4
-1,9
3,0
0,5
Kommunstyrelsen
2,1
2,6
14,0
12,2
Överförmyndarnämnden
0,4
0,4
-0,1
0,4
Summa
-30,7
-30,0
35,6
52,9

Kommunledningskontorets övergripande analys
Kommunledningskontoret har i denna bilaga analyserat den skattefinansierade verksamheten,
nämnderna. Nämnderna prognosticerar för perioden ett samlat underskott om -30,0 mnkr.
Prognosen har förbättrats med 0,7 mnkr mot prognosen i delårsbokslutet.
Utfallet per september 2019 är 35,6 mnkr vilket i jämförelse med det redovisade resultatet per
september 2018 är 17,3 mnkr sämre. Störst negativ förändring finns hos vård- och omsorgsnämnden
(10,7 mnkr), socialnämnden (5,7 mnkr) och kultur- och utbildningsnämnden (4,5 mnkr). Anledningen
till att utfallet är bättre än prognosen är hänförligt till säsongsvariationer likt semesterlöneskuld.
Nämndernas samlade underskott är -30,0 mnkr vilket är en resultatförbättring med 0,7 mnkr jämfört
med prognosen per delårsbokslutet. Skillnaderna mellan delårsbokslutet och septemberprognosen är
därmed små.
Kommunledningskontoret bedömer att de nämnder som prognosticerar underskott aktivt ska verka
för att nå en ekonomi i balans till nästkommande år.
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Redogörelse av nämndernas underlag
Nedan redogörelser för respektive nämnd bygger på förvaltningarnas förslag till nämnderna.
Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett utfall om -10,2 mnkr i underskott till och med september.
Minskade intäkter för personlig assistans, ökade hemtjänsttimar och upphörande av statliga
äldresatsningen resulterade i att 2019 påbörjades med ett underskott. Vård- och omsorgsnämnden
har antagit en handlingsplan med årseffekt om 25,0 mnkr. Handlingsplanens kalkylerade effekt 2019
är beräknad till 15,0 mnkr.
Prognosen för helåret 2019 på -18,0 mnkr är oförändrad jämfört med delårsbokslutet.
Socialnämnden redovisar ett underskott om -6,3 mnkr till och med september. Redovisat underskott
per delårsbokslutet uppgick till -1,3 mnkr. Den kraftiga försämringen av utfallet beror på att intäkter
som redovisats under socialnämnden betalades ut till kultur- och utbildningsnämnden under
september. Även säsongsvariationer för semesterlöneskulden har bidragit till resultatförsämringen.
En del av intäkterna redovisade per augusti avser hela året, en del avser tidigare perioder och en del
har flyttats från socialnämnden till kultur- och utbildningsnämnden.
Prognosen per helår om -14,7 mnkr överensstämmer med prognosen i delårsbokslutet. Tidigare
handlingsplaner har särskilt riktats mot att reducera kostnader för köp av vård och i viss mån
personalkostnader men utan att ge den effekt som förväntats. Vid beslut om nämndens
delårsbokslut togs beslut om ny handlingsplan och samtidigt avslutades äldre handlingsplaner. Nya
handlingsplanen förväntas ge effekt först 2020 och 2021.
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt utfall för perioden januari till september på
6,7 mnkr. Överskottet är hänförligt till positivt bidragande säsongsvariationer inom
semesterlöneskulder om 6,8 mnkr. Exkluderas semesterlöneskulden är utfallet för perioden -0,1
mnkr. En bidragande faktor till förbättrat utfall är ökade schablonintäkter för ensamkommande unga
om 1,8 mnkr. Prognosen för Nolhaga parkbad uppgår till - 1,4 mnkr och för arbetsmarknadsenheten
(AME) uppgår prognosen till - 0,8 mnkr. För AME ingår en beslutad handlingsplan.
Prognos per helår är i linje med budget, det vill säga 0,0 mnkr. Detta är en förbättring mot
delårsbokslutets helårsprognos som uppgick till - 0,7 mnkr.
Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett överskott om 27,0 mnkr till och med september som är
hänförligt till säsongvariationer för semesterlöneskulden. Prognosen för helåret är ett överskott om
1,6 mnkr. Prognosens avvikelse förklaras av verkställande av minskade barngrupper som har
påbörjats under året och där riktat kommunbidrag inte används fullt ut under våren.
Prognosen skiljer sig mellan olika verksamheter och nämndens bedömning är att det behövs ett
fortsatt arbetet för att anpassa organisationen, sett till nuvarande ekonomiska förutsättningar.
Miljöskyddsnämnden redovisar ett överskott om 1,5 mnkr per september. Intäkterna är lägre än en
linjärt periodiserad budget och förklaras av pågående ärenden med debitering som sker efter beslut
eller avslut av ärendet. Även personalkostnader är för perioden januari till september lägre än linjärt
periodiserad budget som förklaras av vakanta tjänster.
Prognos per helår är i linje med budget och den prognos som presenterades vid delårsbokslutet.
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Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 3,0 mnkr för perioden januari till september.
Säsongsvariationer innebär att det inte ger en rättvisande bild att enbart se till utfallet för perioden.
Personalkostnader är lägre än rakt periodiserad budget, men kostnaderna kommer att öka under
hösten till följd av tillsatta vakanser. Köp av tjänster kommer också öka under hösten till följd av att
interimschef för gatuverksamheten kommer att finnas på plats.
Prognosen för helåret 2019 är ett underskott om -1,9 mnkr. Underskotten hänförs till
bygglovsverksamheten om -2,1 mnkr samt gatu- och parkavdelningen om -0,7 mnkr. Lägre intäkter
inom bygglovsverksamheten prognosticeras till följd av en lagändring som trädde i kraft 1 januari
2019. Lagändringen innebär en rabatt på bygglovsavgiften om handläggningstiden överskrider tio
veckor. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är kostnader för vinterväghållning som är
svårprognosticerade samt intäkter från bygglovsverksamheten som påverkas av antal ärenden samt
storleken på rabatterna.
Nämndens handlingsplaner omfattar främst åtgärder inom bygglovsverksamheten vilket
implementeras i verksamheten under hösten. Vidare syftar handlingsplanerna till att minska
handläggningstiderna.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden som uppgår till 14,0 mnkr. Utfallet uppgick till
13,7 mnkr i delårsbokslutet. Överskottet är väntat eftersom kommunledningskontoret har ett antal
vakanta tjänster och verksamheter som uppbär kostnader under senare delen av året. För det senare
åsyftas framförallt beslutade men ej budgeterade bidrag som ännu inte betalats ut samt en del större
kostnader kopplade till 400-årsjubileet. De flesta verksamheterna redovisar positiva resultat, men
räknar dock med ett högre kostnadsläge under återstående del av året.
Prognosen för helåret förbättras mot delårsbokslutet med knappt 0,6 mnkr och uppgår till 2,6 mnkr.
Överförmyndarnämnden redovisar ett underskott om -0,1 mnkr per september, en försämring om
0,2 mnkr sedan delårsbokslutet.
Prognosen per helår uppgår till 0,4 mnkr vilket är i linje med delårsbokslutet. Anledningen till den
positiva prognosen gentemot utfallet per september beror på att all ersättning till ställföreträdare
har blivit utbetalt medan personalkostnadsbudgeten är jämnt periodiserad över året.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-07
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2019.010 KS

Månadsrapport finanshantering september och oktober
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 månadsrapporter för september och oktober
som innehåller sammanställningar över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för
de kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter för
respektive månad, 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

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-07
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MÅNADSRAPPORT

OKTOBER 2019

Alingsås kommun - Överlikvid
Nya börsrekord och Fed sänker räntan för tredje gången
Oktober månad präglades av en fortsatt god riskaptit på de finansiella marknaderna. Mycket av det goda
humöret går att härleda till det faktum att lejonparten av bolagen under månaden redovisat Q3-resultat som
överträffat marknadens förväntningar. Förväntningar som varit lågt ställda med bakgrund av de indikationer på
avmattning i den globala ekonomin som inkommit de senaste månaderna samt den fortsatta osäkerheten kring
Brexit och handelskriget mellan USA och Kina. I USA sänkte Federal Reserve styrräntan för tredje gången i år till
intervallet 1,50-1,75 % samtidigt som de meddelade att någon ytterligare sänkning inte är aktuell om inte
ekonomins tillstånd kraftigt skulle förvärras. Riksbanken å andra sidan lämnade reporäntan oförändrad på -0,25
% under månaden och stod fast vid en höjning i december. Under månaden har både Stockholmsbörsen och
den amerikanska börsen noterats på all-time-high. Sammantaget steg Stockholmsbörsen (SIX PRX) med 4,0%
under månaden, vilket innebär en uppgång om 27,9% för helåret. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI
Europe) steg med 1,0% i lokal valuta och 1,3% i svenska kronor. Även den globala aktiemarknaden (MSCI
World) gick upp under månaden med 2,6% i lokal valuta men endast 0,7% i svenska kronor. Tillväxtmarknader
utvecklades med 4,2% i lokal valuta, vilket motsvarar 2,3% upp i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska
aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under månaden, från 15,2% till 14,7%. På den amerikanska börsen (SPX
1Y) sjönk volatiliteten från 17,0% till 16,2% och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet minskade även den
från 14,9% till 14,3%. Sett till valutamarknaden handlades en dollar vid månadsskiftet för 9,65 kronor, en euro
för 10,76 kronor och ett brittiskt pund för 12,49 kronor. På räntemarknaden steg yielden med 5 punkter till 1,92% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) och yielden på den kortare obligationen 3102
(förfall 2020) föll med 33 punkter till -2,10%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall
2039) steg under månaden med 7 punkter till 0,24% och yielden för den kortare obligationen 1047 (förfall
2020) ökade med 19 punkter till -0,39%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen
1,75%.

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
2019-10-31

Marknadsvärde Månads2019-10-31 avkastning

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

82 020 560
22 038 764
21 536 991
30 854 019
151 201 433
41 307 692
123 577 523
45 472 162
91 886 775
47 551 414
657 447 334

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

5 000 000

7 474 213
7 474 213
664 921 548

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

Löptid

2020-12-01

518 904
518 904

Rating

Aaa | NR

Vikt

Duration

12%
3%
3%
5%
23%
6%
19%
7%
14%
7%
99%

0,2
0,7
5,2
0,8
0,3
0,3
0,1
2,5
0,1
2,7
0,7

1%
1%
100%

1,0
1,0
0,7

0%
0%

TOTALT
665 440 451
0,0%
100%
0,7
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.
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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
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%

Σ Motpart

0-1 år

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

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

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

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

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

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

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

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
2019-10-31
2019-10-31

Portföljens genomsnittliga duration

0,7

Limiter
Min

Max

0,0

1,0

Under månaden har inga transaktioner skett i portföljen.
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners 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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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)*

2019-10-31
3 395 900 000
0,59%
0,59%
0,59%
0,59%
2,64
430 000 000
13%
2,64
430 000 000
13%
-

2019-09-30
3 395 900 000
0,68%
0,68%
0,68%
0,76%
2,53
561 000 000
17%
2,54
561 000 000
17%
-

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

2,6 år

Ja

Räntebindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,6 år

Ja

Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

< 1 år

0% - 50%

13%

l
l

Förfallostruktur
Ränteförfall

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

Ja

l

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

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

Aktuell skuld
0
3 295 900 000
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
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2
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Kapitalbindning - Förfalloprofil
Förfalloprofil - Kapitalbindning
1 000
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
5%
5%
3%
13%
28%
20%
19%
21%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2019-10-31
155 000 000
165 000 000
110 000 000
430 000 000
939 000 000
688 000 000
639 900 000
699 000 000
0
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
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800
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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
8%
2%
3%
13%
28%
20%
19%
21%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2019-10-31
255 000 000
65 000 000
110 000 000
430 000 000
939 000 000
688 000 000
639 900 000
699 000 000
0
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
0,69%
23 483
0,60%
20 305
0,79%
26 861

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,69%
23 415
0,53%
18 155
0,47%
15 806

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,69%
23 348
0,47%
16 041
0,14%
4 677

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,60%
20 345
0,73%
24 876
1,00%
33 819

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,55%
18 672
0,48%
16 144
0,43%
14 625

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,50%
17 015
0,22%
7 506
-0,16%
-5 596

Estimerad räntekostnad låneportfölj
1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%

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

Förväntat utfall
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2022-10-01

2022-04-01

2021-10-01

90%

2021-04-01

50%

2020-10-01

2020-04-01

2019-10-01

-0,60%

5
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Marknadsnoteringar
Oktober månad präglades av en fortsatt god riskaptit på de finansiella marknaderna. Mycket av det goda humöret går att
härleda till det faktum att lejonparten av bolagen under månaden redovisat Q3-resultat som överträffat marknadens
förväntningar. Förväntningar som varit lågt ställda med bakgrund av de indikationer på avmattning i den globala ekonomin
som inkommit de senaste månaderna samt den fortsatta osäkerheten kring Brexit och handelskriget mellan USA och Kina. I
USA sänkte Federal Reserve styrräntan för tredje gången i år till intervallet 1,50-1,75 % samtidigt som de meddelade att någon
ytterligare sänkning inte är aktuell om inte ekonomins tillstånd kraftigt skulle förvärras. Riksbanken å andra sidan lämnade
reporäntan oförändrad på -0,25 % under månaden och stod fast vid en höjning i december. Under månaden har både
Stockholmsbörsen och den amerikanska börsen noterats på all-time-high. Sammantaget steg Stockholmsbörsen (SIX PRX)
med 4,0% under månaden, vilket innebär en uppgång om 27,9% för helåret. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe)
steg med 1,0% i lokal valuta och 1,3% i svenska kronor. Även den globala aktiemarknaden (MSCI World) gick upp under
månaden med 2,6% i lokal valuta men endast 0,7% i svenska kronor. Tillväxtmarknader utvecklades med 4,2% i lokal valuta,
vilket motsvarar 2,3% upp i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under månaden,
från 15,2% till 14,7%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) sjönk volatiliteten från 17,0% till 16,2% och den europeiska börsens
(SX5E 1Y) volatilitet minskade även den från 14,9% till 14,3%. Sett till valutamarknaden handlades en dollar vid månadsskiftet
för 9,65 kronor, en euro för 10,76 kronor och ett brittiskt pund för 12,49 kronor. På räntemarknaden steg yielden med 5
punkter till -1,92% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) och yielden på den kortare obligationen 3102
(förfall 2020) föll med 33 punkter till -2,10%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg
under månaden med 7 punkter till 0,24% och yielden för den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) ökade med 19 punkter
till -0,39%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,75%.

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

Börsutveckling (indexerad)

2019-10-31

-1,00%

-0,40%

2018-10-31

-0,20%

2017-10-31

-0,50%

2015-10-31

0,00%

2016-10-31

0,00%

0,20%

Swap Rate 2Y
Swap Rate 10Y

Valutakursutveckling

200,00

12,00
10,00

150,00

8,00
100,00

6,00

4,00
50,00
2,00

MSCI AC (Världen, SEK)

USD/SEK
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SIX PRX (Sverige)

2015-10-31

0,00

0,00

EUR/SEK
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Appendix – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
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 4,96 YR FIX -0,02% 2024-09-16
Kommuninvest 4,91 YR Fix 0,35% 2024-10-02
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
SEB 2,2Y FRN +0,90% 2020-02-28
Summa

Ref Nr
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_115436
KI_117075
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)
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
80 000
131 000
125 000
100 000
3 395 900

Ränta
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%
-0,02%
0,35%
1,37%
0,85%

Söderberg Partners
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Räntebindning
0,03
0,03
0,08
0,48
0,61
0,84
1,09
1,09
1,38
1,48
1,88
1,88
1,88
1,99
2,59
2,59
2,59
2,59
2,84
2,88
2,88
2,88
2,88
3,31
3,88
3,88
3,88
3,88
4,38
4,38
4,88
4,92
4,92
0,14

Förfallodag
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
2024-09-16
2024-10-02
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 oktober månad
Oktober 2019

Saldo (Mkr)

Kvar att nyttja (Mkr)

AB Alingsås Rådhus

Beviljad beloppsgräns
(Mkr)
343,9

- 327,1

16,8

Fabs AB
Alingsås Energi Nät AB

1 159,0
365,0

- 1 090,9
- 298,0

68,1
67,0

AB Alingsåshem

1 528,0

- 1 449,4

78,6

Summa

3 395,9

- 3 165,4

- 230,5

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
230,5 Mkr kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.
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MÅNADSRAPPORT

SEPTEMBER 2019

Alingsås kommun - Överlikvid
Riksrätt hotar Trump och Super Mario sänker räntan
Under september har politiskt osäkerhet återigen varit på tapeten. USA:s president Donald Trump hotas av
riksrätt efter uppgifter om påtryckningar mot Ukrainas president för att utreda demokratiska
presidentkandidaten Joe Bidens sons förehavanden i landet. Storbritanniens premiärminister Boris Johnson
möter motgångar efter beslut från högsta domstolen som ogiltigförklarar Johnsons tidigare nedstängning av
parlamentet. Även handelsoron tilltog i slutet av månaden efter uppgifter om att diskussioner pågår inom Vita
huset för att eventuellt avlista kinesiska bolag från de amerikanska börserna. Inom penningpolitiken stod
centralbankschefen Mario Draghi i rampljuset när ECB enligt förväntan sänkte inlåningsräntan med 0,10
procentenheter samtidigt som ytterligare stimulanser meddelades där blandad annat tillgångsköp om 20
miljarder EUR per månad återupptas på obestämd tid. Under månanden steg Stockholmsbörsen (SIX PRX) med
2,9%, vilket innebär en uppgång om 23,0% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe)
steg med 3,5% i lokal valuta, vilket motsvarar 2,9% upp i svenska kronor för månaden. Även den globala
aktiemarknaden (MSCI World) gick upp under månaden med 2,2% i lokal valuta och 2,3% i svenska kronor.
Tillväxtmarknader utvecklades med 1,9% i lokal valuta under september, vilket motsvarar 2,1% upp i svenska
kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under månaden, från 15,5% till
15,2%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) sjönk volatiliteten från 17,3% till 17,0% och den europeiska börsens
(SX5E 1Y) volatilitet minskade även den från 15,3% till 14,9%. Sett till valutamarknaden handlades en dollar vid
månadsskiftet för 9,83 kronor, en euro för 10,72 kronor och ett brittiskt pund för 12,09 kronor. På
räntemarknaden steg yielden med 21 punkter till -1,97% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall
2028) och yielden på den kortare obligationen 3102 (förfall 2020) ökade med 50 punkter till -1,77%. Yielden för
den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med 9 punkter till 0,17% och
yielden för den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) ökade med 7 punkter till -0,58%. Vid månadsskiftet var
den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,61%.

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
2019-09-30

Marknadsvärde Månads2019-09-30 avkastning

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

81 963 843
22 063 898
21 573 653
30 788 911
151 120 156
41 270 903
123 254 928
45 650 289
91 753 811
47 779 724
657 220 116

0,1%
-0,1%
-0,8%
0,2%
0,1%
0,1%
0,2%
-0,2%
0,2%
-0,5%
0,0%

5 000 000

7 482 371
7 482 371
664 702 487

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

Löptid

2020-12-01

518 904
518 904

Rating
(Moody's | S&P)

Aaa | NR

Vikt

Duration

12%
3%
3%
5%
23%
6%
19%
7%
14%
7%
99%

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

1%
1%
100%

1,2
1,2
0,8

0%
0%

TOTALT
665 221 391
0,0%
100%
0,8
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.
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Nedan redovisas de direktägda innehavens avstämning mot kreditlimiterna. De räntefonder som
finns i portföljen har samtliga en tillfredställande genomsnittlig kreditvärdighet och en god
riskspridning. De har även en god likviditet och kan avyttras med kort varsel.
KREDITLIMITER ENLIGT POLICY
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%

Σ Motpart

0-1 år

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

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

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

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

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

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

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

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
2019-09-30
2019-09-30

Portföljens genomsnittliga duration

0,8

Limiter
Min

Max

0,0

1,0

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

Saldo (Mkr)

Kvar att nyttja (Mkr)

AB Alingsås Rådhus

Beviljad beloppsgräns
(Mkr)
343,9

- 326,8

17,1

Fabs AB
Alingsås Energi Nät AB

1 159,0
365,0

- 1 128,7
- 284,8

30,3
80,2

AB Alingsåshem

1 528,0

- 1 450,0

78,0

Summa

3 395,9

- 3 190,3

205,6

Alingsås kommun har totala lån uppgående till 3 395,9 Mkr, dvs. samma belopp som summa
av tilldelade beloppsgränser för de kommunala bolagen. Lånetaket är fastställt till 4 000 Mkr.
Samtliga bolag ligger inom beviljade beloppsgränser. Sammantaget finns det för bolagen
205,6 Mkr kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.
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FINANSRAPPORT
Alingsås Kommunkoncern
2019-09-30
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Sammanfattning
Översikt Upplåning
2019-09-30
3 395 900 000
0,68%
0,68%
0,68%
0,76%
2,53
561 000 000
17%
2,54
561 000 000
17%
-

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%
-

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

*Uppskattat marknadsvärde inkl. upplupen ränta

Avstämmning mot finanspolicy
Ränte och kapitalbindning
Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

Kapitalbindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,5 år

Ja

Räntebindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,5 år

Ja

Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

< 1 år

0% - 50%

l
l

Förfallostruktur
Ränteförfall

Söderberg Partners
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www.soderbergpartners.se

Sida 184 av 237

17%

Ja

l

1

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

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

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

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

0%
3%

97%

Certifikat
Banklån

Kommuninvest
Obligation

Lån och kapitalbindning
Lån
Motpart
Kommuninvest
SEB
Summa

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

Lån - Motparter

35

Antal
33
1
34

Andel av skuld
97%
3%
100%

Låneinstrument- Antal per motpart

30
Kommuninvest 97%

25

20

3%

15
10
97%

SEB - 3%

5
0
Kommuninvest

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

2

Kapitalbindning - Förfalloprofil
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Förfalloprofil - Kapitalbindning
1 000
900
800
700
600
500

400
300
200
100

Sida 186 av 237

>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

-

Mkr

6-12 Mån

Andel av total skuld
8%
3%
5%
17%
26%
22%
19%
13%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

3-6 Mån

2019-09-30
286 000 000
100 000 000
175 000 000
561 000 000
889 000 000
738 000 000
639 900 000
443 000 000
125 000 000
0
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

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

3

Derivatinstrument och räntebindning
Räntebindning - Förfalloprofil
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Förfalloprofil - Räntebindning
1 000
900
800
700
600
500
400
300
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Sida 187 av 237

>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%
0%
5%
17%
26%
22%
19%
13%
4%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2019-09-30
386 000 000
0
175 000 000
561 000 000
889 000 000
738 000 000
639 900 000
443 000 000
125 000 000
0
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

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

4

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

2019
2020
2021

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,69%
23 581
0,62%
21 173
0,81%
27 569

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,69%
23 387
0,53%
18 153
0,48%
16 368

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,68%
23 187
0,44%
15 083
0,13%
4 483

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,63%
21 325
0,73%
24 643
1,00%
33 796

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,56%
19 128
0,49%
16 647
0,46%
15 586

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,50%
16 893
0,24%
8 203
-0,11%
-3 684

Estimerad räntekostnad låneportfölj
1,40%
1,20%

1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
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Förväntat utfall
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2022-09-01

2022-03-01

2021-09-01

90%

2021-03-01

50%

2020-09-01

2020-03-01

2019-09-01

-0,40%

5

Marknadsnoteringar
Under september har politiskt osäkerhet återigen varit på tapeten. USA:s president Donald Trump hotas av riksrätt efter uppgifter
om påtryckningar mot Ukrainas president för att utreda demokratiska presidentkandidaten Joe Bidens sons förehavanden i landet.
Storbritanniens premiärminister Boris Johnson möter motgångar efter beslut från högsta domstolen som ogiltigförklarar Johnsons
tidigare nedstängning av parlamentet. Även handelsoron tilltog i slutet av månaden efter uppgifter om att diskussioner pågår inom
Vita huset för att eventuellt avlista kinesiska bolag från de amerikanska börserna. Inom penningpolitiken stod centralbankschefen
Mario Draghi i rampljuset när ECB enligt förväntan sänkte inlåningsräntan med 0,10 procentenheter samtidigt som ytterligare
stimulanser meddelades där blandad annat tillgångsköp om 20 miljarder EUR per månad återupptas på obestämd tid. Under
månanden steg Stockholmsbörsen (SIX PRX) med 2,9%, vilket innebär en uppgång om 23,0% sedan årsskiftet. Den europeiska
aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 3,5% i lokal valuta, vilket motsvarar 2,9% upp i svenska kronor för månaden. Även den
globala aktiemarknaden (MSCI World) gick upp under månaden med 2,2% i lokal valuta och 2,3% i svenska kronor.
Tillväxtmarknader utvecklades med 1,9% i lokal valuta under september, vilket motsvarar 2,1% upp i svenska kronor. Volatiliteten
på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under månaden, från 15,5% till 15,2%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y)
sjönk volatiliteten från 17,3% till 17,0% och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet minskade även den från 15,3% till 14,9%.
Sett till valutamarknaden handlades en dollar vid månadsskiftet för 9,83 kronor, en euro för 10,72 kronor och ett brittiskt pund för
12,09 kronor. På räntemarknaden steg yielden med 21 punkter till -1,97% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall
2028) och yielden på den kortare obligationen 3102 (förfall 2020) ökade med 50 punkter till -1,77%. Yielden för den nominella
svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med 9 punkter till 0,17% och yielden för den kortare obligationen
1047 (förfall 2020) ökade med 7 punkter till -0,58%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,61%.
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Appendix – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
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 4,96 YR FIX -0,02% 2024-09-16
Kommuninvest 7Y Fix 1,37% 2024-10-02
SEB 2,2Y FRN +0,90% 2020-02-28
Summa

Ref Nr
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_115436
KI_95562
85983298

Motpart
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
SEB
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Belopp (Tkr)
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
80 000
125 000
100 000
3 395 900
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Ränta
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%
-0,02%
1,37%
0,85%

Räntebindning
0,08
0,12
0,12
0,16
0,56
0,70
0,92
1,17
1,17
1,46
1,56
1,96
1,96
1,96
2,07
2,67
2,67
2,67
2,67
2,92
2,96
2,96
2,96
2,96
3,39
3,96
3,96
3,96
3,96
4,46
4,46
4,96
5,01
0,22

Förfallodag
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
2024-09-16
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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Råd för mänskliga
rättigheter, regler för rådet
16
2019.130 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-07
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.130 KS

Regler för rådet för mänskliga rättigheter i Alingsås
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 30 januari 2019, § 9 att ge kommunledningskontoret i uppdrag
att inrätta ett råd för mänskliga rättigheter, som ersätter kommunala rådet för
funktionshinderfrågor (KRF). Kommunstyrelsen beslutade 11 mars 2019, § 53 att utse
följande ledamöter, ersättare och ordförande till rådet för mänskliga rättigheter:
Ledamöter Lady France Mulumba (KD) och Irene Jonsson (S), ersättare Karin Schagerlind
(M) och Maria Adrell (V), ordförande Lady France Mulumba (KD). Av beslutet framgår att
regler för rådet ska tas fram.
Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret har tagit fram regler, enligt beslutet 11 mars 2019 § 53, för rådet
för mänskliga rättigheter i Alingsås kommun. Reglerna har skickats ut till de två ledamöterna
samt de två ersättarna som kommunstyrelsen har utsett som representanter i rådet. I juni
skickades förslaget ut på remiss till föreningar/organisationer i Alingsås kommun. Med
anledning av semestertider sköts svarstiden till september för att få in så många svar som
möjligt. Utifrån de synpunkter som inkom i remissvaren har en slutgiltig version tagits fram
tillsammans med de politiska representanterna.
I remissvaren framkom det synpunkter på formalia, bland annat att ta bort kravet på att
föreningarna ska tillhöra en riksorganisation. Detta har strukits och föreningar som vill vara
med behöver ha en lokal anknytning eftersom det är lokala frågor och angelägenheter som
rådet ska arbeta med. Remissvaren i sin helhet följer med som bilaga.
Sammanfattning av Reglerna för rådet för mänskliga rättigheter:






Rådets främsta uppdrag är att vara referensorgan till Alingsås kommuns nämnder
och bolag och rådgivande i frågor som gäller mänskliga rättigheter.
Rådet är knutet till kommunstyrelsen.
Rådet består av 9 ledamöten och 6 ersättare var av 1 ledamot samt 1 ersättare ska
vara från ungdomsrådet.
Rådet sammanträder fyra gånger om året.
Rådet ska varje mandatperiod ha utbildningstillfällen vars omfattning och innehåll
bestäms av kommunstyrelsen, efter samråd med rådet.

Ekonomisk bedömning
Rådet kommer att vara del av kommunstyrelsens budget
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Regler för rådet för mänskliga rättigheter antas.

Beslutet ska skickas till
MR-strateg

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Regler för Rådet för Mänskliga Rättigheter i Alingsås kommun (RMR)
Antagen av kommunfullmäktige den xxxx

Rådets uppgifter
Rådets främsta uppdrag är att vara referensorgan till Alingsås kommuns nämnder
och bolag och rådgivande i frågor som gäller mänskliga rättigheter.
Rådet ska genomföra sitt uppdrag genom samråd och ömsesidig information,
mellan företrädare från civilsamhället och kommunstyrelsen samt respektive
nämnd. Rådet ska samordna kommunens arbete för mänskliga rättigheter och se till
att alla kommunens verksamheter arbetar aktivt mot diskriminering. Rådet följer och
ger råd i kommunens arbete för mänskliga rättigheter såsom utvecklandet av ett
jämställt, antirasistiskt, icke-diskriminerade och tillgängligt arbetssätt. Det ska göra
det lättare för samtliga nämnder och bolag att se över sin verksamhet och stärka ett
människorättsbaserat arbetssätt. Allmänna frågor som berör levnadsförhållanden
utifrån de mänskliga rättigheterna behandlas i rådet, men inte ärenden som rör enskild person. Rådets ledamöter ska särskilt bevaka hur kommunen tar ansvar för de
internationella konventioner och deklarationer som Sverige har anslutit sig till och är
en resurs för kommunens alla verksamheter inom sitt område.
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och viktiga förändringar
som berör mänskliga rättigheter. Dialog med rådet ska ske i så tidigt skede att synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning.
Rådet samverkar med kommunens nämnder och styrelser om utbildning av medarbetare, förtroendevalda och chefer inom kommunens verksamheter, anordnar konferenser och verkar för att öka kännedomen om mänskliga rättigheter bland
alingsåsarna. Rådet ska även samla organisationer som kan bidra med kunskap i
arbetet för mänskliga rättigheter. Det ska fungera som ett forum för dialog mellan
civilsamhället, rådet och politiker. Rådet ska sedan förmedla synpunkter till andra
nämnder och styrelser inom Alingsås kommun.
Rådets sammansättning
Rådet är knutet till kommunstyrelsen som hanterar organisatoriska frågor rörande
rådet. Rådet består av 9 ledamöter och 6 ersättare där 2 ledamöter och 2 ersättare
kommer från kommunstyrelsen 7 ledamöter och 4 ersättare är företrädare för civilsamhället, varav 6 ledamöter och 3 ersättare är från föreningar och 1 ledamot och 1
ersättare är från ungdomsrådet. De senare behöver inte vara föreningsanslutna,
men ska ha intresse för/vara insatta i mänskliga rättighetsfrågor och kan väljas för
kortare tid, men minst 1 år.
De föreningar, med betalande medlemmar, som finns i kommunen eller har medlemmar från Alingsås kommun och som bedriver organiserad och samhällsinriktad
verksamhet kan beredas representation i rådet.
Reglemente för Rådet för Mänskliga Rättigheter i Alingsås kommun (RMR)
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Ansökan om plats i rådet ställs till kommunstyrelsen. De föreningar som ingår i
rådet, föreslår sina representanter genom beslut som delges kommunstyrelsen.
Representanterna ska vara folkbokförda i Alingsås kommun eller vara aktiv medlem
i en förening i Alingsås kommun. Ersättare har närvaro- och yttranderätt vid varje
sammanträde.
Rådet kan utse arbetsgrupper för olika frågor, där antal möten med mera beslutas
av kommunstyrelsen.

Rådets organisation och arbetsformer
Kommunstyrelsen utser en av nämndens ledamöter till ordförande samt vice ordförande i rådet. Kommunstyrelsen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet.
Rådet sammanträder fyra gånger per år. Rådet kan vid behov sammanträda oftare.
Önskemål om ytterligare sammanträde, utöver de fyra ordinarie, ska tillställas
kommunstyrelsen.
Skriftlig kallelse inklusive föredragningslista skickas till rådets ledamöter och
ersättare minst en vecka före sammanträdesdagen. Rådets ställningstaganden och
initiativ ska redovisas i protokoll efter varje sammanträde och delges rådets
ledamöter och ersättare, kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder/bolag.
Protokollen förs på ordförandens ansvar. Rådet regleras inte av kommunallagens
bestämmelser om arbetsformer och beslutförhet.
Utbildning
Rådet ska varje mandatperiod ha utbildningstillfällen vars omfattning och innehåll
bestäms av kommunstyrelsen, efter samråd med rådet.
Ersättning
Till föreningarnas representanter utbetalas ersättningar samt traktamenten och
resekostnadsersättning enligt de av kommunfullmäktige fastställda ersättningsreglerna för förtroendevalda.
Ändring av reglemente
Den här regelsamlingen är beslutat av kommunstyrelsen. Ändring kan aktualiseras i
Rådet för mänskliga rättigheter och kommunstyrelsen. Ändring beslutas av kommunstyrelsen.

Reglemente för Rådet för Mänskliga Rättigheter i Alingsås kommun (RMR)
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Synpunkter på reglemente för Rådet för Mänskliga
Rättigheter i Alingsås kommun (RMR)
Vi vill ge följande synpunkter på det förslag som skickats ut angående reglemente för Rådet
för Mänskliga Rättigheter i Alingsås kommun (RMR).

Rådets uppgifter
Vi ser det mycket positivt och välkomnar att Alingsås kommun nu har för avsikt att bilda ett
samråd med civilsamhället med utgångspunkt i FN:s mänskliga rättigheter. Vi instämmer i att
rådet ska behandla allmänna frågor och inte ärenden som rör enskilda.
Det är också utmärkt att Rådet ska samverka med nämnder och styrelser om utbildning och
konferenser för olika målgrupper inom kommunen samt även samla organisationer som kan
bidra med kunskap i arbetet med mänskliga rättigheter och fungera som ett forum för dialog
mellan civilsamhället, rådet och politiker. Vi vill poängtera att skapa forum för verklig dialog
kräver en genomtänkt strategi och gediget kontinuerligt arbete för att få till stånd detta (se mer
härom under rubriken Rådets organisation och arbetsformer nedan).

Rådets sammansättning
Rådets sammansättning med olika antal ledamöter har vi inga synpunkter på. Däremot
ifrågasätter vi starkt kriteriet att föreningen ska tillhöra en rikssammanslutning. Rådet ska ju
företräda kommunens civilsamhälle och inte statens. Som jämförelse kan nämnas att Västra
Götalandsregionens riktlinjer för samrådet för mänskliga rättigheter har kriteriet att
”föreningen/ organisationen ska verka på regional nivå eller ha regional relevans” och att
detta inte innefattar att föreningen/organisationen ska tillhöra en rikssammanslutning.
Myndigheter på statlig nivå träffar framförallt riksföreningar, regionala myndigheter träffar
framför allt länsföreningar och kommunala myndigheter träffar lokala, kommunala föreningar
utan att dessa behöver vara representerade på en annan samhällelig nivå.
Styrkan med föreningar/organisationer på lokal nivå är att dessa många gånger har större
förmåga till flexibilitet och snabba åtgärder medan föreningar/organisationer på andra
samhällsnivåer har en större administration och regelverk vilket resulterar i ett mer utdraget
arbete. Ett exempel: en förening som Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås (VGKiA)
har på kort tid rekryterat medlemmar och skapat organisatoriska former för den snabbt
uppkomna situationen i samhället med ensamkommande pojkar från Afghanistan. De pengar
från staten som delats ut till kommunerna som i sin tur stöttat civilsamhället för detta arbete
innebär att kommun och civilsamhälle ska samverka. Detta sker självklart i separata
förhandlingar och möten mellan berörda aktörer men de erfarenheter som i detta fall VGKiA
samlat på sig är värdefulla och kan utgöra en resurs kring de generella frågeställningar som
RMR ska behandla. Liknande föreningar finns i många kommuner i landet men någon
rikstäckande organisation för alla dessa föreningars arbete finns inte. Det vore märkligt om en
sådan förening och andra likande föreningar som utför ett viktigt arbete i kommunen inte ges
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möjlighet att söka tillträde till Rådet för Mänskliga Rättigheter i Alingsås. Vi föreslår därför
att kriteriet ”att tillhöra en rikssammanslutning” tas bort.
FN:s principer inbegriper att prioritet ska ges till de rättighetsbärare som har det svagaste
skyddet. Vi föreslår därför att kriterierna kompletteras med följande: Kommunens Råd för
mänskliga rättigheter ska erbjuda och nå föreningar/organisationer som företräder
rättighetsbärare vars mänskliga rättigheter riskeras att kränkas och där samhällets skydd är
som svagast. Kriterierna kan också gärna kompletteras med de allmänna kriterier som oftast
gäller för föreningsverksamhet; föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd, vara
partipolitiskt obunden, vara en registrerad ideell förening med mera.
Ett förslag från oss är att representanterna från civilsamhället utses efter en utlysning där
föreningar och organisationer som uppfyller kriterierna uppmanas att nominera representanter
till Rådet.

Rådets organisation och arbetsformer
Det står under rubriken Rådets uppgifter att ”rådet ska genomföra sitt uppdrag genom samråd
och ömsesidig information” samt ”att företrädare från kommunen ska informera rådet om
planer och viktiga förändringar”. Bra men vi vill understryka vikten av att verkligen få till ett
ömsesidigt samarbete. Erfarenheter från olika rådsformer i landet som pensionärsråd,
funktionshinderråd med mera visar att ett genomtänkt och omfattande arbete läggs ner på att
få till stånd just den ömsesidiga samverkan. Ofta har det offentliga ett övertag att informera,
sätta dagordning med mera som följer av sakens natur varför det är särskilt viktigt att skapa
goda samverkansformer och ge förutsättningar för civilsamhället att verkligen vara delaktiga
och jämbördiga i mötena och i diskussionerna. Detta gör sig inte självt utan ett målinriktad
och kontinuerligt arbete behövs för att skapa detta och ett råd för just MR borde ha goda
förutsättningar att förverkliga detta. Texten kan gärna också kompletteras med tydliga ledord
som till exempel att arbetet i rådet ska bygga på respekt, ömsesidigt förtroende, öppenhet,
tydlighet och transparens med mera.
Vi anser det är viktigt att tydliga roller och ansvarsområden tas fram; vem/vilka av rådets
olika ledamöter/ersättare företräder man, ordförandeskap, dagordning med mera.

Utbildning
Vi vill understryka vikten av det som står om utbildning. Mer kunskap om MR genom
utbildning, konferenser och andra aktiviteter för kommunens tjänstemän och politiker är ett
grundfundament för att kommunen ska kunna arbeta rättighetsbaserat och att RMR ges ett
tydligt mandat och funktion..
Alingsås 2019-08-22
På uppmaning av ALTTI bemanning/ideell förening
Jan Terneby, sekr.
Alingsås 19-11-01
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Till Alingsås kommun
Svar/yttrande på reglemente för Rådet för Mänskliga rättigheter i Alingsås
kommun

Hej!
Equmeniakyrkan Alingsås ser mycket positivt på det nya rådet för mänskliga
rättigheter. Vi har läst reglementet och reagerade egentligen bara på två saker.

För det första så anser vi inte det nödvändigt att de föreningar som kan vara
med i rådet måste ingå i en riksförening. Det kan ju finnas starka goda lokala
föreningar som utesluts på grund av det.

För det andra så anser vi inte det nödvändigt att de som skall vara med i rådet
är skrivna i kommunen. Huvudsaken är att de är aktiva i föreningar i Alingsås
kommun och drivande i utvecklingen av staden.

Vänliga hälsningar

Eva Johansson

Peter Lindroos

Ordförande

Föreståndare
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FUB
ALINGSÅS-VÅRGÅRDA-HERRLJUNGA

2019-09-04

VÄSTR LÅNGGATAN 37

Kommunstyrelsen

44133 ALINGSÅS

441 81 Alingsås

TEL. 073-0349892
0322-18945
E-post: josef.weiss@telia.com

Yttrande över förslag till reglemente För Rådet för Mänskliga Rättigheter i
Alingsås kommun, remissdatum 2019-06-18 (Dnr saknas)
Fub är knuten till LSS lagen och har tidigare behandlats under Socialförvaltningen.
Under Krf hade vi möjligheten att samarbeta med övriga funktionshinderföreningar.
Under det nya RMR rådet ser vi inte samma möjlighet att få gehör av våra frågor och ser
risken att Fub måste återgå till Socialförvaltningen.
Fub anser att MR-rådets stora arbetsfält kan komma att innebära att det konkreta frågor som
hanterats av rådet för funktionshinderfrågor (KRF) riskera att komma i andra hand om KRF
läggs ned.
MR-rådet föreslås ha 4 möten per år för ett mycket stort område. Det finns stor risk att den tid
som behövs till funktionshinder inte ges.MR-rådet kommer sannolikt inte ha den
specialkompetens i funktionshinderfrågor som nu finns i KRF.
Man kan dela in MR-rådet i: Funktionshinder föreningar, Sport föreningar, övriga föreningar.

Med vänlig hälsning Josef Weiss (Ordförande)
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Yttrande över förslag till reglemente för Rådet för Mänskliga
rättigheter i Alingsås kommun.(RMR)

Föreningen Alingsås Hjärt-Lung har inga invändningar mot att ett RMR-råd tillsätts. Däremot
anser vi att med tanke på det stora fält som rådet spänner över, behövs det flera tjänstemän
som är välutbildade inom alla områden man skall verka i.
Vi anser även att ett förtydligande bör göras vad gäller rådets sammansättning, då antalet
föreningsrepresentanter och ungdomsrådet är oklart.
Vår förening har tidigare ingått i Kommunala Rådet för Funktionshindrade (KRF). Eftersom
detta råd nu försvinner ser vi det som en absolut förutsättning att de för KRF så speciella
frågorna inte skall bli bortglömda.
Därför yrkar vi på:
 att ett utskott skall bildas med representanter som har koppling till de intressegrupper som
tidigare ingått i KRF.
 att ett speciellt reglemente skrivs för utskottets uppdrag.
Med anledning av de remissyttranden som inkommit ser vi fram emot ett nytt förslag till
reglemente med ny remissomgång.

Alingsås den 5 september 2019

Föreningen Hjärt-Lung i Alingsås
Agneta Johansson
Ordförande
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Yttrande över förslag till reglemente för Rådet för
Mänskliga Rättigheter .
Vi står bakom de yttrande som PRO skrev och vi har
några tillägg som följer:
 Frågor på detaljnivå skall ha genomgående
funktionshindertänk.
 Vi får direktåterkoppling från dem som lever i och med
Funktionshinder.
 Anpassade gångstråk som innefattar dem med rullstol
samt rullatorer etc.
 Vi bör som tidigare ha insyn i ny och ombyggnad av
offentlig byggnation.
 Att LSS berättigade får sina frågor tillsedda.
Vi är oroade över att våra frågor kommer att försvinna i
mängden i det nya rådet. Dessa punkter gemensamt gör
att KHR bör finnas kvar. Vårat förslag är en
paraplyorganisation där vi kan behandla våra viktiga
frågor.

Neuroförbundet Alingsås
Christer Svensson
Ordförande
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2019-08-03

Handläggare Bertil Jonsson

Kommunstyrelsen
441 81 Alingsås

Yttrande över förslag till reglemente för Radet för Manskliga Rattigheter i
Alingsas kömmun, remissdatum 2019-06-18 (Dnr saknas)
Alingsås Pensionärsförening (PRO Alingsås) vill framföra följande:
Kommunfullmäktiges beslut att inrätta ett råd för mänskliga rättigheter är ett på många sätt positivt
beslut. Rådets uppgifter spänner över ett mycket stort fält. Det är värt att reflektera över vilka
politiker och representanter från föreningar som täcker mer än en del av verksamhetsfältet.
Sammanfattningsvis anges att rådet ska vara










referensorgan och rådgivare
samordna kommunens arbete för mänskliga rättigheter
se till att alla verksamheter arbetar aktivt mot diskriminering.
ge råd i arbete för ett jämställt, antirasistiskt, icke-diskriminerade och tillgängligt arbetssätt.
stärka ett människorättsbaserat arbetssätt.
bevaka hur kommunen tar ansvar för de internationella konventioner och deklarationer som
Sverige har anslutit sig till och vara en resurs inom sitt område.
samverka om utbildning av medarbetare, förtroendevalda och chefer, anordna konferenser
och öka kännedomen om mänskliga rättigheter bland alingsåsarna.
samla organisationer som kan bidra med kunskap i arbetet för mänskliga rättigheter
fungera som ett forum för dialog mellan civilsamhället, rådet och politiker.



För dessa områden skulle det behövas ett rejält kansli och ledamöter som är välutbildade. I
kommunfullmäktiges beslut 2019-01-30, § 9 (2017 150 KS) anges om beredningen: ”I
dagsläget finns kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) i Alingsås kommun.
Kommunledningskontoret bedömer det möjligt att ersätta KRF med ett MR-råd.”
PRO anser att MR-rådets stora arbetsfält kan komma att innebära att de konkreta frågor
som hanterats av rådet för funktionshinderfrågor (KRF) riskerar att komma i andra hand om
KRF läggs ned.

MR-rådet föreslås ha 4 möten per år för ett mycket stort område. Det finns stor risk att den tid som
behövs till funktionshinder inte ges. MR-rådet kommer sannolikt inte ha den specialkompetens i
funktionshinderfrågor som nu finns i KRF. Detta är speciellt allvarligt eftersom kompetensen inte alltid
finns hos tjänstemän. Exempel på problem är brister i ledstråk för synskadade vid simhallen, ett
flertal olösta frågor vid stationen, placering av uteserveringar, entréförhållanden vid kommunens
lokaler. Dessa frågor berör även äldre i samhället.
I förslaget anges: ”Rådet kan utse arbetsgrupper för olika frågor.” PRO anser att det kommer att vara
nödvändigt för att klara rådets uppgifter att utse både arbetsgrupper och utskott för att hantera såväl
övergripande frågor och som mer jordnära frågor. Formuleringen föreslås därför vara ”Rådet kan utse
utskott och arbetsgrupper för olika frågor.”

Birgitta Öberg
ordförande
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Alingsås
2019-09-12

Kommunstyrelsen
441 81 Alingsås

Yttrande över förslag till reglemente för Rådet för Mänskliga Rättigheter
(RMR) i Alingsås kommun, remissdatum 2019-06-18 (Dnr saknas)
Svårt med samarbete och få gehör för våra frågor med övriga
funktionshinderföreningar då rådet kommer att spänna över ett mycket stort område.
Man skulle kunna dela in rådet i mindre grupper med gemensamma intressen.
Vi föreslår att MR-rådet har 4 sammankomster per år.
En arbetsgrupp inom Alingsås kommun med stor kunskap som omfattar alla
inblandade bör tillsättas.
Reumatikerföreningen Alingsås är intresserad av att ingå i MR-rådet.
Lottie Lycke
sekreterare
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Yttrande/remissvar från Svenska kyrkan Alingsås ang reglemente för Rådet för Mänskliga
rättigheter

Ny formulering stycke 3:
Kommunens företrädare ska informera rådet om planer och viktiga förändringar som berör
mänskliga rättigheter. Dialog med rådet ska ske i så tidigt skede att synpunkter och förslag
kan påverka ärendets handläggning.

Ny formulering stycke 5:
Rådet är knutet till kommunstyrelsen som hanterar organisatoriska frågor rörande rådet. Rådet
består av 9 ledamöter och 6 ersättare där 2 ledamöter och 2 ersättare kommer från
kommunstyrelsen. 7 ledamöter och 4 ersättare är företrädare för civilsamhället, varav 6
ledamöter och 5 ersättare är från organisationer och föreningar och 1 ledamot och 1 ersättare
är från ungdomsrådet. De senare behöver inte vara föreningsanslutna, men ska ha intresse
för/vara insatta i mänskliga rättighetsfrågor och kan väljas för kortare tid, men minst 1 år.

OBS! Formuleringen föreningar finns på fler ställen i dokumentet/reglementet och bör enligt
vårt förslag ändras på samtliga ställen.
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Uppföljning av
Handlingsplan Digital
Målbild för Alingsås
kommun - öppen och smart
17
2019.673 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-04
Göran Westerlund

Kommunstyrelsen

2019.673 KS

Uppföljning handlingsplan Digital målbild Alingsås
kommun - öppen och smart
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 31 oktober 2018 Digital målbild för Alingsås kommun – öppen
och smart, § 192. Kommunstyrelsen antog den 15:e oktober 2018, § 172 Handlingsplan
Digital målbild för Alingsås kommun - öppen och smart. Handlingsplanen löper över tre år
och ska följas upp årligen eller vid behov.
Förvaltningens yttrande
Handlingsplanens syfte är att skapa både struktur och förmåga att agera i ett föränderligt
område. Handlingsplanen omfattar 11 områden och en planering av årliga aktiviteter 20182020. Handlingsplanen antogs i kvartal fyra 2018, därmed föreligger en viss förskjutning i
tidplanen.
Sammanfattningsvis konstateras att där befintliga system och plattformar funnits att bygga
vidare på har viss utveckling skett. Det har varit svårare att nå utväxling för större och mer
omfattande förändringsprocesser som exempelvis En väg in. För att öka framdriften behövs
mer kunskap om digitaliseringens möjligheter i alla verksamheter. Det finns också ett
resursunderskott på specialistbefattningar som projektledare och verksamhetsutvecklare
som kan leda förändringsarbete. De ekonomiska medel om 5 Mkr årligen som varit avsatta
för handlingsplanen har nyttjats i begränsad omfattning. Uppföljningen i sin helhet redovisas i
bilaga.
Nuvarande handlingsplans planering 2018-2020 bör uppdateras med planering för 20202022 på basis av denna utvärdering.
Ekonomisk bedömning
Uppföljningen har ej någon ekonomisk påverkan på verksamheten.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Uppföljning av Handlingsplan Digital målbild Alingsås kommun – öppen och smart
godkänns.
2. En uppdaterad Handlingsplan Digital målbild Alingsås kommun – öppen och smart
tas fram för 2020-2023.
Beslutet ska skickas till
Maria Standar
kommundirektör

Göran Westerlund
digitaliseringsansvarig
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-04
Göran Westerlund

Kommunstyrelsen

2019.673 KS
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Bilaga - Uppföljning handlingsplan Digital målbild Alingsås
kommun - öppen och smart
Öka den digitala förmågan. Målet är ökad kunskap om digitalisering på ledningsnivå
och bland medarbetare. Enstaka aktiviteter har kommit till stånd men ingen samlad
kompentensutveckling har genomförts. System för nätbaserad utbildning (elearning) finns på plats men kurser ännu ej startade.
En väg in – kommuninvånarportal. Syftar till att kommuninvånare och företagare ska
kunna följa sina ärenden oavsett i vilket enskilt system de är lagrade i.
Handlingsplanen innehöll en projektstart 2018 och ett införande 2019. Har ej
påbörjats. För att komma vidare bör en förstudie genomföras under 2020 som
belyser organisationens mognad, behov och nyttor och som skapar underlag till
införandeprojektet. Lansering av ny hemsida kommer att göra det enklare för
besökare.
En väg in – servicefunktion. En samlad kontaktyta med både digitala lösningar men
även med mänsklig kontakt. Speciellt viktigt för personer som befinner sig i det
digitala utanförskapet. Handlingsplanen innehöll en förstudie och projektstart 2018
och ett införande 2019. Har ej påbörjats. För att komma vidare bör en förstudie
genomföras under 2020 som belyser organisationens mognad, behov och nyttor och
som skapar underlag till införandeprojektet.
En väg in - smartare e-tjänster. Målet att byta e-tjänstplattform är uppfyllt. Skapar
bättre handläggarstöd och förbättrade möjligheter att bygga e-tjänster. Betalfunktion
och koppling till Skatteverket är etablerad. Antalet externa e-tjänster är fler jämför
med 2018. Nytt kassa- boknings och bidragssystem har införts. Integrerade etjänster där data kan behandlas i verksamhetssystem är ej infört. Målet att anslutas
till de nationella e-tjänsterna Serverat och Mina Meddelanden är ej uppfyllt.
Smart stad och samhällsbyggande. Handlingsplanen pekar ut målet att bygga
nätverk och lära av andra. Alingsås kommun har under 2018-2019 deltagit i ett
nationellt projekt kring Smart samhällsplanering – Digsam. En samverkansgrupp för
hela kommunkoncernen har bildats kring Smart Stad-frågan. Nya
verksamhetssystem är infört på SBK och MK. Dock återstår det arbete för att få ut
full effekt ur systemen exempelvis vid bygglovshandläggning.
Effektivare administration – digitalt först. En lösning för digitala underskrifter har
anskaffats och ett införandeprojekt pågår. En markant ökning av interna e-tjänster
har reducerat pappersarbete och kortat ledtider. Alingsås kommun har tillsammans
med övriga GR-kommuner upphandlat programvara för automatisering (RPA).
Fokus för ett kommande projekt är automatisering av delar av ekonomi- och
personaladministration samt försörjningsstöd. Arbete pågår med att upphandla earkiv för slutförvaring och en pilot kring digitalt när/mellanarkiv på SBK är planerad.
Kartläggning av kommunens kostnader för IT-system är inte påbörjad. Analysen av
en digitalt obruten dokumentkedja och informationsarkitektur ej påbörjad. Ett projekt
pågår för bättre styrning mot ramavtal genom införandet av ett e-handelssystem.
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Utveckling av digitaliseringen inom omsorgen. Digital nattillsyn har gått från pilot- till
driftläge med möjlighet att löpande leverera tjänster till brukare. Mobilt arbetssätt har
införts i hemtjänsten genom säker inloggning till alla digitala enheter genom
personliga kort. Anpassningsarbete är påbörjat inför regionens införande av ett
regionalt vårdsystem. Socialförvaltningen har infört digital tidsbokning, uppgraderat
sitt verksamhetssystem och infört kommunens beslutsstödsystem. Förvaltningens
smarta e-tjänst ännu ej lanserad.
Informationssäkerhet. Alingsås kommun har under 2018 anslutit sig till VGR:s
program för Informationssäkerhet som innebär att VGR finansierar utbildning i
systematiskt informationssäkerhetsarbete vid Högskolan i Skövde samt erbjuder
ekonomiskt stöd för konsultinsatser inom området om 40% av kommunens kostnad.
En informationssäkerhetssamordnare är utsedd och en informationssäkerhetspolicy
är under framtagande.
Öppna data. Alingsås kommun har under 2018 anslutit sig till VGR:s initiativ för
öppna data som består av ett tekniskt ramverk för att publicera öppna data
(tillgängligt 2020) och ett ekonomiskt stöd för kommunernas arbete. Aktiviteter
beräknas komma igång under 2020 med att tillgängliggöra mer av kommunens
öppna data.
Demokrati. Alingsås kulturhus erbjuder allmänheten stöttning i digitalt användande
med syfte att skapa digital delaktighet. Handlingsplanens mål om upphandling av eförslagsystem och voteringssystem är ännu ej uppfyllda.
Skolans digitalisering. Målet med tillgång till digitala läromedel och digitala prov är
uppfyllt i alla skolformer. Skolportalen Arena för lärande och digitalt baserad
pedagogisk dokumentation är implementerad i förskolan. Målet med fler digitala
verktyg i grundskolan är uppfyllt. Kulturskolans införande av Arena för lärande är
något förskjutet. För 2020 är målen i den nationella digitaliseringsstrategin för
skolväsendet viktiga med fokus på digital kompentens för alla samt likvärdig tillgång
och användning.

Sida 210 av 237

Markanvisning avseende
del av Ingared 5:114
18
2019.444 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-07
Jesper Sjögren
0322-61 62 11
2019.444 KS

Kommunstyrelsen

Förfrågan om markanvisning på del av Ingared 5:114
Ärendebeskrivning
AB Alingsåshem har inkommit med en förfrågan om att få en markanvisning genom
direktanvisning på ett cirka 8000 m2 stort område, beläget inom fastigheten Ingared 5:114.
Syftet med markanvisningen är att AB Alingsåshem önskar uppföra en förskola. En
markanvisning ger företaget ensamrätt att under en begränsad tid förhandla om överlåtelse
av marken med kommunen. Området är för närvarande utpekat som allmän plats, park eller
plantering enligt gällande detaljplan från 1972.
Kommunledningskontorets yttrande
Enligt kommunens riktlinjer för markanvisning kan en direktanvisning motiveras om en
byggherre själv har funnit och föreslagit ett område för bebyggelse. Detta sker genom en
skriftlig ansökan där ett specifikt område för byggnationen finns definierat. AB Alingsåshem
har sedan tidigare påvisad erfarenhet av att driva liknande projekt.
Barn- och ungdomsförvaltningen har skriftligen till AB Alingsåshem uttryckt ett behov av
ytterligare en förskola i Ingared, med kapacitet för minst 120 barn. Pågående
nybyggnadsprojekt i Ingared (Ingareds Ängar) är en bidragande orsak till detta ökade behov.
Andra aktörer har via kommunens e-tjänst, Exploatera kommunal mark – Intresseanmälan,
visat intresse för att bygga förskolor i Alingsås kommun. Kommunledningskontorets
bedömning är att dessa intresseanmälningar är för allmänna och ospecificerade för att
jämställas med den ansökan som har inkommit från AB Alingsåshem. Det föreligger därmed
inte något behov av anbud eller tävling i enlighet med riktlinjen för markanvisning. I och med
ansökan visar AB Alingsåshem också att de är beredda att ansöka om planbesked.
Kommunledningskontoret anser att den inkomna förfrågan om markanvisning följer
kommunens riktlinjer för direktanvisning. För att möjliggöra byggnation måste det tas fram en
ny detaljplan för området. Om prövningen av detaljplanen visar att det är lämpligt med
föreslagen verksamhet, kommer markanvisningen att ersättas med ett marköverlåtelseavtal.
Ekonomisk bedömning
Kommunen får en intäkt genom markförsäljning när ny detaljplan vinner laga kraft.
Kommunen erhåller en årlig avgift om 25 000 kr för markanvisning under markanvisningens
giltighetstid.
Samtliga kostnader som föranledes av detaljplanen ska bekostas av AB Alingsåshem.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Förslag till markanvisningsavtal med AB Alingsåshem på del av Ingared 5:114 godkänns.
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Kommundirektören bemyndigas att underteckna markanvisningsavtal för del av Ingared
5:114.
Beslutet ska skickas till
KLK Expl, SBK Plan fk.

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Jesper Sjögren
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-07
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Mellan å ena sidan Alingsås kommun (org.nr 212000-1553), 441 81 Alingsås, nedan kallad
kommunen, och å andra sidan AB Alingsåshem (org.nr 556401-2374), nedan kallad exploatören,
träffas följande.

MARKANVISNINGSAVTAL - Förslag
1. SYFTE OCH BAKGRUND
Detta markanvisningsavtal syftar till att ge exploatören ensamrätt att, under en begränsad tid
förhandla med kommunen om förvärv av angivet markområde enligt nedanstående villkor.
Det område som avses anvisas till exploatören utgör del av kommunens fastighet Ingared 5:114,
se bifogad kartbilaga. Markanvisningsavtalet garanterar inte att kommunen kommer att lämna ett
positivt planbesked eller att det blir en detaljplan.
1.1 Bakgrund
Exploatören har inkommit till kommunen med önskemål om att förvärva del av fastigheten
Ingared 5:114. Exploatören har enligt ansökan för avsikt att uppföra en förskola i området.
2. MARKANVISNING
Kommunen anvisar till exploatören del av Ingared 5:114 enligt bifogad kartbilaga. Denna
markanvisning innebär att exploatören inom nedan angiven tidsperiod har ensamrätt att
förbereda exploatering av angivet område samt förhandla med kommunen om förvärv av
marken.
2.1 Markanvisningens omfattning
Kommunen äger hela exploateringsområdet som omfattas av ca. 8000 m2, se bifogad kartbilaga.
2.2 Utnyttjande av markanvisning
Markanvisningen gäller från den tidpunkt då kommunstyrelsens beslut om att godkänna detta
markanvisningssavtal har vunnit laga kraft och avtalet har undertecknats av båda parter. Avtalet
gäller för en tid om två år från och med detta avtals undertecknande och då
markanvisningsavgiften har inbetalts till kommunen.
Exploatören skall senast inom 1 månad innan avtalets utgång meddela kommunen om
exploatören önskar utnyttja markanvisningen. Meddelandet sker skriftligen och skall ställas till
Alingsås kommun, exploateringsenheten.
Om pågående planarbete avbryts under planprocessen till följd av beslut av kommunen ger detta
inte exploatören någon rätt till ny markanvisning.
Förlängning av detta avtal kan medges;
- om förseningen beror på att detaljplanen överklagas eller överprövas av
högre instans.
- om kommunens handläggning av olika skäl fördröjer planprocessen.
- om bolaget anger sakliga skäl för att få förlängning av avtalet.
2.3 Köpeskilling
Vid försäljning av marken skall köpeskillingen baseras på den maximala byggrättens omfattning
som tillåts i blivande detaljplan. Värdering av markpriset skall ske av oberoende auktoriserad
värderare, vilken upphandlas av kommunen.
1 (3)
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2.4 Markanvisningsavgift
Exploatören betalar en årlig markanvisningsavgift om 25 000 kr till kommunen. Den första
fakturerade avgiften baseras på antal hela månader x 1/12 av årsbeloppet som är kvarvarande
mellan detta avtals giltighet och 2019-12-31. Markanvisningsavgiften skall därefter betalas mot
faktura från kommunen och erläggs årsvis i förskott. Markanvisningsavgiften avräknas inte från
köpeskillingen i kommande marköverlåtelseavtal.
Om markanvisningen avträdes eller avtalstiden löper ut utan att ersättas med marköverlåtelseavtal
återbetalas inte dittills erlagda markanvisningsavgifter.
3. DETALJPLAN
Exploatören bekostar och ansvarar för att ansöka om planbesked hos kommunens planavdelning.
Markområdets avgränsning enligt kartbilaga är preliminär och kan justeras under planarbetet.
3.1 Plankostnader
Kostnader för planarbete, inklusive utredningar samt tillhörande planarbete, skall i sin helhet
betalas av exploatören i enlighet med ingånget planavtal. Planavtalet tecknas separat med
kommunens planavdelning efter positivt planbesked.
3.2 Tillträde under planarbete
Tillträde kan genom separat skriftlig överenskommelse med kommunen medges i de fall då
erforderliga undersökningar, som berör planarbetet och som exploatören i samråd med
kommunen, anser vara motiverade.
4. MARKÖVERLÅTELSE
Kommunen skall till exploatören, om markanvisningen så önskas utnyttjas med äganderätt,
överlåta den blivande kvartersmarken.
Parterna skall teckna ett marköverlåtelseavtal som reglerar överlåtelse av mark när
detaljplanearbetet hunnit så långt att parterna tillsammans anser att ett sådant kan tecknas, dock
senast innan detaljplanen antas. Marköverlåtelseavtalet kan också komma att, om behov finnes,
reglera genomförandrefrågor i detaljplanen.
4.1 Förrättningskostnader
Exploatören bekostar avstyckning av kvartersmark och dessa kostnader påförs exploatören i
samband med att området överlåts.
4.2 Bygg- och anläggningskostnader
Exploatören skall svara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den
blivande kvartersmarken.
5. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Exploatören äger inte rätt att överlåta detta avtal utan skriftligt medgivande från behörig
kommunal instans. Detta gäller även överlåtelse till närstående bolag.
6. MARKANVISNINGSAVTALETS GILTIGHET
Detta markanvisningssavtal är giltigt under förutsättning av att kommunstyrelsen godkänner
avtalet genom beslut som vinner laga kraft samt att det är undertecknat av båda parter.
Markanvisningsavtalet i sin helhet, upphör att gälla när ett marköverlåtelseavtal undertecknats av
parterna.
Detta avtal är till alla delar förfallet om;
- marköverlåtelseavtal inte tecknats mellan kommunen och exploatören senast det datum
markanvisningen gäller till.
- planarbetet avbrutits.
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- förlängning av avtalet inte begärts eller att förlängning inte medgivits.
- om exploatören underlåter att erlägga markanvisningsavgiften i överenskommelse med detta
avtal.
Om exploatören och kommunen inte kommer överens om formerna och villkoren för
marköverlåtelsen äger kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning
till exploatören.

_______________________________________________

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.
Alingsås 2019-_____-_____

Alingsås 2019-_____-_____

För Alingsås kommun

AB Alingsåshem

______________________________________ ______________________________________
______________________________________ ______________________________________

Bilagor:
Bilaga 1, Kartbilaga.
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Bilaga 1 – Kartbilaga
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INTRESSEANMÄLAN – INGARED
5:114, DEL AV
AB Alingsåshem önskar med detta anmäla sitt intresse för en
direkttilldelning av del av Ingared 5:114, enligt kartskiss nedan.
Kommunens styrande dokument
Av Alingsås kommuns bostadsförsörjningsprogram, antaget 31 maj 2017, §
131, framgår att: ”I kommunen finns en bostadsbrist och det saknas lediga
hyresrätter, främst för ungdomar och nyanlända.”
I flerårsstrategin 2019 - 2021, antagen 2018-12-12, § 226, lyfter Alliansen
fram behovet av en ökad byggtakt, framförallt när det gäller bostäder, vilket
ska prägla samhällsbyggnadsnämndens löpande arbete under planperioden.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att särskilt fokusera på mindre
hyreslägenheter.
I de ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige den 29 nov, 2017
framgår att:
Bolaget (AB Alingsåshem) ska
 erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende
 erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement
 bidra till tillgänglighet för alla samt integration
 bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Bolagets
verksamhet ska aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas.
Alingsåshem satsar på kompaktboenden
AB Alingsåshem vill svara på behovet av smålägenheter genom att uppföra sex
huskroppar inom Alingsås tätort samt i de norra och södra kommundelarna som
sammanlagt bedöms tillföra ca 150 lägenheter till kommunens utbud. Lägenheterna som
avses att uppföras är vad som kallas kompaktboenden, och kännetecknas av yteffektiva
byggnadsvolymer, utan vinklar och vrår, som ger ett effektivt nyttjande av bostadsytan.
Det möjliggör kompakta bostäder, där all funktionalitet ryms i ytmässigt relativt små
lägenheter. Konceptet innefattar främst 2:or och 3:or, men kan också inkludera 1:or och
4:or. Flertalet lägenheter blir väl lämpade för ungdomsboende, men ska inte begränsas
till endast denna målgrupp.
Tänkt byggnation
Etableringen av kompaktboenden på Ingared 5:114 ingår i denna satsning. Den plats som
identifierat som lämplig är markerad med röd begränsningslinje i kartskissen nedan.
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Område som bedömts lämpligt för byggnation av hyresbostäder
I bedömningen av platsens lämplighet har närheten till centrumfunktioner och
kollektivtrafik ansetts vara angelägna faktorer.
Den dominerande upplåtelseformen i närområdet är radhus och fristående småhus med
äganderätt. I nära anslutning till det aktuella markområdet är ett nytt bostadsområde
med bostadsrätter under uppförande. Förtätningsförslaget kommer att berika och
komplettera den befintliga bebyggelsen med hyresrätter vilket är en underrepresenterad
bostadstyp i Ingared. Förslaget stämmer väl med kommunens långsiktiga strävan som i
bostadsförsörjningsprogrammet beskrivs som ”… att i alla orter och alla delar av staden
ska kunna erbjuda ett variationsrikt och integrerat boende. Strävan är att boendet skall
passa olika skeden i livet och att det ska finnas boenden i olika prisklasser,
upplåtelseformer och storlekar.”
Byggrättens storlek får prövas i ett kommande detaljplanearbete, men önskemålet är att
byggnaderna uppförs i två plan. Byggnaderna avses att uppföras med träfasader och
sadeltak.
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Exempelbild på tänkt byggnation

Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv uppförs byggnaderna med god energiklass. Om
möjligt utrustas taken med solceller. För ett hållbart nyttjande planeras byggnaderna
med fokus på hög tillgänglighet. Marken gestaltas med stor omsorg av en
landskapsarkitekt för att fungera som en mötesplats i vardagen för de boende.

Exempel på
planlösning
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Alternativ planläggning för förskola
Med det stora tillskott av bostäder som för närvarande sker i Ingared, och med den
inflyttning av barnfamiljer som kan förväntas, ser Alingsåshem ett snart behov av
tillkommande förskoleplatser i samhället. För att ha en beredskap för att möta ett
förväntat behov, önskar Alingsåshem att en planläggning av området också möjliggör
byggnation av förskola. Det eventuella behovet av en ny förskola vid planens antagande
får då vara en bidragande faktor vid valet av områdets framtida nyttjande.
Utkastet till antagandehandling för bostäder vid Kärrbogärdevägen visar på en tänkbar
placering av förskolan, se klipp ur illustrationskartan nedan.

Situationsplan förskola, exempel
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Försäljning av Krangatan 3
19
2019.620 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-07
Jennie Andersson
0322-61 67 45
2019.620 KS

Kommunstyrelsen

Försäljning av Krangatan 3
Ärendebeskrivning
Fastigheten vid Krangatan 3 är belägen mitt i Sävelunds industriområde. Detaljplanen för
området Detaljplan för Alingsås, ”Verksamheter vid Krangatan 3” (DP 197), vann laga kraft
den 14 juni 2016. Enligt gällande detaljplan är området planlagt för industri, tekniska
anläggningar och lager. Bestämmelse i detaljplanen redogör för högsta tillåtna byggnadsarea
i procent, vilken är satt till 40 %.
Efter fastighetsbildning kommer fastigheten uppgå till ca 10 200 m2, varav cirka 8200 m2 är
del av Nolby 37:13 och cirka 2000 m2 är del av Nolby 37:6. Bifogad kartbilaga visualiserar
fastighetsgränserna, se Kartbilaga för Krangatan 3.
Fastigheten är belastad med ledningsrätter för starkströmsledning ovan mark, till förmån för
Vattenfall Eldistribution AB (akt 1489-532 och akt 1489-833). Längs Krangatan planeras
Krangatans förlängning.

Kommunledningskontorets yttrande
I enlighet med beslut i kommunstyrelsen den 19 juni 2017, § 119, föreslår
kommunledningskontoret att fastigheten vid Krangatan 3 ska säljas genom anbudsförfarande
och via fastighetsmäklare.
Fastigheten vid Krangatan är belastad med ledningar. Placeringen av ledningarna försvårar
uppförandet av byggnader i delar av området.
I Alingsås kommun bedöms det finnas en stor efterfrågan på mark för ändamål industri och
lager. Eftersom att det även finns efterfrågan på mark inom Sävelunds industriområde har
fastigheten ett attraktivt läge.
Utifrån ovanstående omständigheter anses en försäljning genom anbudsförfarande och
fastighetsmäklare vara mest lämpad. Försäljningen av fastigheten vid Krangatan 3 kommer
inte att försvåra arbetet med Krangatans förlängning.
Fastigheten vid Krangatan 3 kommer 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 vid Krangatan 3 innebär försäljningsintäkter för kommunen.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Området vid Krangatan 3 ska säljas via anbudsförfarande och fastighetsmäklare.
Tillväxt- och exploateringschefen får i uppdrag att underteckna köpehandlingar för försäljning
av området vid Krangatan 3.

Beslutet ska skickas till
Expl.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Jennie Andersson
Exploateringsingenjör

Bilagor
Karta Krangatan 3

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-11-07
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Karta

±

november 7, 2019

Nolby 37:13

Ledningsrätt

Nolby 37:6

Copyright GIS-enheten - Alingsås kommun 2016
0
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Motion om avskaffande av
utmaningsrätten - Björn
Wallin Salthammer (S),
Karin Johansson (S) och
Simon Waern (S) (Ny KF
30/10)
20
2019.713 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 213 2019.713 KS

Motion om avskaffande av utmaningsrätten - Björn Wallin Salthammer
(S), Karin Johansson (S), Simon Waern (S) och Roger Andersson (S)
Ärendebeskrivning
Björn Wallin Salthammer (S), Karin Johansson (S), Karin Johansson (S), Simon Waern (S)
och Roger Andersson (S) lämnar en motion med förslag om Alingsås kommun ska avskaffa
utmaningsrätten.
Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige fattar beslut om att avskaffa utmaningsrätten i Alingsås kommun.

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
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Utdragsbestyrkande

Motion till Alingsås kommunfullmäktige
Avskaffande av den kommunala utmaningsrätten
Alingsås kommun är en av drygt 30 kommuner som har infört en så kallad utmaningsrätt. I Alingsås
infördes den 2011. Utmaningsrätten innebär att kommunen tillåter privata aktörer att ”utmana”
den kommunala verksamheten. I praktiken innebär detta att initiativet till vad som ska
konkurrensutsättas flyttas från kommunen ut till privata företag. Utmaningsrätten är på så vis i
grunden en ideologisk betingad initiativrätt, som vi motsätter oss. Vi är av uppfattningen att initiativ
till konkurrensutsättning av kommunalt producerad verksamhet bör komma från den folkvalda
politiken och inte direkt från enskilda marknadsaktörer.
Vårt motstånd mot utmaningsrätten är emellertid inte enbart ideologisk. Utmaningsrätten har av
dess förespråkare, inte minst arbetsgivareorganisationen Svenskt Näringsliv, framhållits som något
av en katalysator för kommunal omställning och effektivisering och inte minst ökad valfrihet.
Faktum är dock att utmaningsrätten har visat sig vara ett ytterst ineffektivt sätt att arbeta med
valfrihet på. Såvitt vi kunnat utröna har nästintill samtliga av de förhållandevis få utmaningar som
under de 8 år som rätten funnits till kommunen inkommit avvisats av en enig politik. Det enda
utmaningsrätten lett till är resurskrävande och inte sällan poänglösa kommunala utredningar. I vår
mening är det fel att lägga resurser på sådant när kommunen står inför stora ekonomiska
utmaningar och tuffa effektiviseringskrav är vardagsmat för vår personal.
Socialdemokraterna har en förhållandevis pragmatisk syn när det gäller huruvida kommunen ska
utföra tjänster helt och hållet i egen regi eller delvis bedriva dem via entreprenad. Alltsammans
beror på vad som är bäst för medborgarna i varje enskilt fall och att vi som kommun alltid kan
säkerställa en långsiktig rådighet över den verksamhet vi till syvende och sist har ansvar för. Ett
beslut att låta en extern aktör utföra kommunal verksamhet måste alltid grunda sig på en
bedömning att det är det bästa alternativet för såväl de berörda brukarna som för Alingsåsarna i
gemen. Det är givetvis av stor vikt att kommunen alltid säkerställer att den kommunala
verksamheten är kostnads- och kvalitetsmässigt effektiv. Samverkan med privata företag, inte minst
idéburna aktörer, kan till och med i vissa fall vara ett sätt att förbättra och utveckla den kommunala
verksamheten. Men initiativ till sådana genomtänkta förändringar av vår gemensamma kommunala
verksamhet ska alltid vara förbehållen den lokala politiken.
Vi föreslår därför
 att kommunfullmäktige fattar beslut om att avskaffa utmaningsrätten i Alingsås kommun
Alingsås den 14 oktober 2019
Björn Wallin Salthammer (S)
Karin Johansson (S)
Simon Waern (S)
Birgit Börjesson (S)
Roger Andersson (S)
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Motion om handlingsplan för
bostadsbyggandet - Camilla
Stensson (S), Anton César
(S), Anita Hedén Unosson
(S) och Simon Waern (S)
(Ny KF 30/10)
21
2019.714 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 212 2019.714 KS

Motion om handlingsplan för bostadsbyggandet - Camilla Stensson (S),
Anton César, Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Anton César (S), Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)
lämnar en motion med förslag om revidering av Alingsås kommuns
bostadsförsörjningsprogram samt att komplettera programmet med en handlingsplan för
bostadsbyggandet.
Motionärerna föreslår att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att revidera
bostadsförsörjningsprogrammet och komplettera detsamma med en konkret handlingsplan
för bostadsbyggandet med ett särskilt focus på social hållbarhet.

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

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
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Utdragsbestyrkande

Motion till Alingsås kommunfullmäktige
Handlingsplan för bostadsbyggandet - revidering av bostadsförsörjningsprogrammet
Alingsås kommun har idag ett bostadsförsörjningsprogram vars syfte är att tydliggöra kommunens
mål för bostadsbyggandet, hur dessa står i relation till nationella och regionala mål samt hur
kommunen tar hänsyn till särskilt utsatta gruppers behov av bostad. Dessutom ska
bostadsförsörjningsprogrammet innehålla kommunens planerade insatser för att nå målen.
Dessvärre är nuvarande bostadsförsörjningsprogram mycket skralt när det kommer till det
sistnämnda. Hur det operativa kommunala bostadsförsörjningsarbetet ska bedrivas konkretiseras
inte i önskvärd utsträckning.
Under ett flertal år har Alingsås kommun via bolagen satt kvantitativa mål för att skapa bostäder,
dessa har dock sällan uppnåtts. De nya ägardirektiven för det kommunala bostadsbolaget
Alingsåshem innebär också att bolaget numera har en ny roll. Bolaget skall nu inte endast själv
bygga bostäder utan i högre grad också agera möjliggörare för andra aktörer att bygga bostäder
genom inte minst förädling av sitt eget markinnehav.
Mot denna bakgrund är det av stor vikt att kommunfullmäktige snarast aktualiserar
bostadsförsörjningsprogrammet och kompletterar det med en konkret handlingsplan på hur
kommunen kan verka för att uppfylla såväl tillväxtprogrammets som översiktsplanens
övergripande mål för bostadsbyggandet. En handlingsplan som tydligt redovisar de verktyg som
kommunen har till sitt förfogande för att påverka och styra bostadsbyggandet i en socialt hållbar
riktning. En plan som konkretiserar hur kommunen, inte minst via en aktiv markpolitik, ska verka
för ett socialt hållbart bostadsbyggande, genom att aktivt bidra till att skapa bostäder med olika
upplåtelseform som fler har möjlighet att efterfråga. Detta med det övergripande syftet att tillskapa
bostäder för alla alingsåsare!
Handlingsplanen bör utgå ifrån en nulägesanalys av kommunens sociala utmaningar och på så sätt
bidra till en socioekonomiskt positiv utveckling av vår kommun. Alingsås växer och vi behöver
utifrån vårt bostadsförsörjningsansvar arbeta mer aktivt för att säkerställa att det planeras och byggs
för alla olika målgrupper; ung som gammal, med olika bakgrund, funktionsvariationer, sociala
förutsättningar och ekonomisk situation. Allt med avsikten att styra mot ett bostadsbyggande där
alla alingsåsare har likvärdiga förutsättningar att erhålla en bostad.
Vi förslår därför att:
 Kommunfullmäktige
ger
Kommunstyrelsen
i
uppdrag
att
revidera
bostadsförsörjningsprogrammet och komplettera detsamma med en konkret handlingsplan
för bostadsbyggandet med ett särskilt fokus på social hållbarhet.
Alingsås den 13 oktober 2019
Camilla Stensson (S)
Anton César (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Simon Waern (S)
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Motion om återvändande
IS-krigare - Glenn
Pettersson (SD), Boris
Jernskiegg (SD), Agneta
Grange (SD), Zandra
Pettersson (SD) och Otto
Stryhn (SD) (Ny KF 30/10)
22
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2019.724 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-10-30

§ 214 2019.724 KS

Motion om återvändande IS-krigare - Glenn Pettersson (SD), Boris
Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD), Otto
Stryhn (SD), Kristian Poulsen (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD)
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (S), Boris Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD),
Otto Stryhn (SD), Kristina Poulsen (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) lämnar en motion med
förslag gällande återvändande IS-terrorister.
Motionärerna föreslår att:
-de som deltagit i eller understött terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, inte är
välkomna till Alingsås kommun.
-kommunen inte skall hjälpa dessa personer på något sätt, varken med skattemedel eller
personella resurser.
-Alingsås kommun prioriterar, genom detta ställningstagande, våra kommuninvånares
trygghet och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.
-säkerhetsavdelningen löpande har kontakt med berörd myndighet så att vi säkerställer att
det inte flyttar hit återvändande IS terrorister.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Alingsås 2019-10-29

Återvändande IS-terrorister
Terrorism är en mycket ond form av krigföring eftersom det drabbar oskyldiga människor på ett
fasansfullt grymt sätt, utan urskillning och utan förvarning.
Redan 2013 visade utredningar på vikten av en tuffare lagstiftning men, på grund av två olika
regeringars undfallenhet står vi nu utan möjligheter att vidta tillräckliga åtgärder för att skydda våra
medborgare och samtidigt ge upprättelse till offren.
Landets kommuner tvingas nu istället att besluta om hur man ska agera när exempelvis en
återvändande IS-terrorist slår sig ner i kommunen.
Den som anslutit sig till en terrororganisation vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska
samhälle har också vänt sig bort från detta samhälle. Därför ska våra skattepengar inte gå till dessa
personer, varken till försörjningsstöd, vuxenutbildning, bostäder eller annat.
Inte en skattekrona skall ödslas på dessa satans mördare, bara på åtgärder som skyddar oss ifrån
dem.
I Staffanstorps kommun har kommunfullmäktige 2019-04-03, med bred majoritet, fattat beslut om
ett uttalande rörande detta. Nämnder och styrelser har fått i uppdrag att utarbeta direktiv som
förhindrar att kommunens ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk för någon typ av
bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister, eller andra som deltagit i, eller stöttat,
terrorism.
Vi Sverigedemokrater anser att Alingsås kommunfullmäktige skall göra ett liknande uttalande.
Detta ligger dessutom i linje med kommunens arbete mot våldsbejakande extremism.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att uttala följande:
- Att de som deltagit i eller understött terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, inte är
välkomna till Alingsås kommun.
-Att kommunen inte skall hjälpa dessa personer på något sätt, varken med skattemedel eller
personella resurser.
-Att Alingsås kommun prioriterar, genom detta ställningstagande, våra kommuninvånares trygghet
och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla de som blivit terrorismens offer.
- Att säkerhetsavdelningen löpande har kontakt med berörd myndighet så att vi säkerställer att det
inte flyttar hit återvändande IS terrorister.

SD Alingsås:
Glenn Pettersson, Boris Jernskiegg, Agneta Grange, Zandra Pettersson, Otto Stryhn, Kristina
Poulsen, Lars-Olof Jaeger
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