Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid:

2020-02-26, kl. 10:00

Plats:

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås
Arbetsutskottets sammanträde startar efter AB Alingsås Rådhus
styrelsemöte som startar kl 9.00

Daniel Filipsson (M),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information och överläggningar

A/ Genomlysning av barn- och ungdomsnämnden
B/ Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen
2.

Förbundsordning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund,
2019.794 KS

3.

Upphävande av miljöpolicy, 2020.037 KS

4.

Förslag till intern klimatkompensation och klimatkostnad, 2019.454 KS

5.

Miljömålsuppföljning 2018, 2020.028 KS

6.

Revidering av lokala miljömål, 2020.038 KS

7.

Förslag till riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun, samt
upphävande av nuvarande riktlinjer för invånardialog (KF 29/1
återremiss), 2019.684 KS
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8.

Förslag till riktlinje för sponsring inom Alingsås kommun samt
upphävande av nuvarande regler för sponsring (KF 29/1 återremiss),
2019.514 KS

9.

Svar på motion om återvändande IS-krigare - Glenn Pettersson (SD),
Boris Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD)
och Otto Stryhn (SD), 2019.724 KS

10.

Svar motion om mätning av föreningsklimatet i kommunen - Pär-Göran
Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon
Waern (S), 2019.441 KS

11.

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, 2020.053 KS

12.

Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, 2020.054
KS

13.

Förslag om inrättande av utskott under kommunstyrelsen, 2020.055 KS

14.

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen, 2020.007 KS

15.

Genomlysning av barn- och ungdomsnämnden, 2020.044 KS

16.

Årsredovisning 2019 för kommunstyrelsen, 2020.043 KS

17.

Månadsrapport finanshantering 2020, januari, 2020.071 KS

18.

Utredning om möjligheten att ta fram en handlingsplan för hur
kommunen kan medverka till en ökad livsmedelsproduktion, 2019.597
KS
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19.

Regler för rådet för Mänskliga rättigheter i Alingsås kommun, förslag,
2019.130 KS

20.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism, kommunstyrelsen 20202022, 2019.584 KS
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Förbundsordning för
Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
2
2019.794 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-01-16
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2019.794 KS

Förslag till reviderad förbundsordning för Alingsås och
Vårgårda räddningstjänstförbund
Ärendebeskrivning
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund har vid sammanträde 6 december 2019, § 25,
beslutat att föreslå respektive medlemskommun att anta reviderad förbundsordning.
Nuvarande förbundsordning antogs av kommunfullmäktige i medlemskommunerna Alingsås
och Vårgårda år 2016. En översyn och revidering av förbundsordningen har gjorts av
räddningstjänstförbundet, bland annat med anledning av ändrade samt nya uppdrag för
förbundet. Tillkommande uppdrag från och med januari 2020 är tillstånd enligt lag om
brandfarliga och explosiva varor samt lag om extraordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret bedömer att förslaget till reviderad förbundsordning för Alingsås
och Vårgårda räddningstjänstförbund inte föranleder några invändningar och förordar därför
att kommunfullmäktige antar förslagen förbundsordning.
Ekonomisk bedömning
Förslaget bedöms inte medföra några kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Föreslagen förbundsordning för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund antas.

Beslutet ska skickas till
AVRF, KLK-författningssamling

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-01-16
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Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Protokoll
2019-12-06

§ 25 2019.018 AVRF

Förbundsordning
Ärendebeskrivning
Nuvarande förbundsordning antogs av kommunfullmäktige i medlemskommunerna år 2016.
Under hösten 2019 har en översyn och revidering genomförts av förbundsordningen, bland
annat på grund av förändrat uppdrag för förbundet.
Tillkommande uppdrag från och med januari 2020 är tillstånd enligt Lag om brandfarliga och
explosiva varor (LBE). Uppdrag som de båda medlemskommunerna återtar är ansvar för
uppgifter enligt Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting
(LEH).

Beslut
Direktionen föreslår att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun antar
Förbundsordning för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund.
Förbundsordningen godkänns att gälla från och med antagande i respektive
medlemskommuns kommunfullmäktige.
Expedieras till
Kommunfullmäktige Alingsås kommun
Kommunfullmäktige Vårgårda kommun

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida71av
av317
1

Utdragsbestyrkande

Förbundsordning för
Alingsås Vårgårda Räddningstjänstförbund
Godkänd av förbundsdirektionen 2019-12-06, § 25
Fastställd av kommunfullmäktige i:
Alingsås kommun 20xx-xx-xx, §
Vårgårda kommun, 20xx-xx-xx, §
Ersätter tidigare förbundsordning, från 2015-12-11, § 28

Innehåll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Namn och säte
Medlemmar
Ändamål
Särskilda uppgifter
Organisation och varaktighet
Sammansättning
Revision och ansvarsfrihet
Initiativrätt
Närvaro och yttranderätt
Kungörelser och tillkännagivanden
Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll
Andel i tillgångar och skulder
Kostnadstäckning mm
Överföring av förbundsbidrag
Budget och årsredovisning
Handlingsprogram och verksamhetsplan
Inträde av ny medlem
Likvidation och upplösning
Arkiv
Behandling av personuppgifter
Arvoden
Tvister
Ändringar i förbundsordningen
Ikraftträdande
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§ 1 Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund (AVRF),
nedan kallat förbundet. Förbundet har sitt säte i Alingsås.
§ 2 Medlemmar
Förbundets medlemmar är Alingsås och Vårgårda kommuner.
§ 3 Ändamål och uppdrag
Förbundets ändamål är att inom förbundets geografiska område bereda människors liv,
hälsa och egendom samt miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
Förbundet ansvarar för:
 Att i medlemskommunernas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommuner
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordning (2003:79) om
skydd mot olyckor med följande undantag
-

Att samordna olycksförebyggande verksamhet i medlemskommunen (1 kap
6 §)

-

Att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (3 kap 1 §)

-

När kommunen är att betrakta som enskild

 Att svara för uppgifter enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
som åvilar medlemskommunerna med följande undantag:
-

Att utfärda tillstånd och genomföra tillsyn över förbundets egen hantering av
brandfarliga explosiva varor

-

Skyldigheter som åvilar kommunen i egenskap av verksamhetsutövare

Vid utförandet av dessa uppgifter ges förbundet rätt att tillämpa den taxa som
gäller i respektive kommun
 Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
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Förbundet biträder medlemskommunerna med kompetens och stöd gällande brand och
säkerhet inom följande verksamhetsområden och utifrån respektive medlemskommuns
behov:


Samhällssäkerhet



Beredskapsplanläggning enligt bestämmelserna i lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap



Samhällsbyggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (1987:10)



Remiss- och koncessionsärenden enligt miljöbalken och socialtjänstlagen



Medlemskommunernas POSOM-verksamhet

§ 4 Särskilda uppgifter
I förbundets uppdrag ingår även rätten att utföra andra uppgifter som ansluter till
ovanstående lagstiftning eller på annat sätt ansluter till säkerhet och trygghet i
kommunerna och som reglerats i avtal. Exempel på sådana uppgifter är:


Akut restvärdesräddning



Förmedling av automatiska brandlarm



Nödvändiga saneringsarbeten efter olycka



Stöd till ambulansverksamhetens sjuktransportverksamhet



Utförande av i väntan på ambulansuppdrag (IVPA) enligt avtal med
sjukvårdshuvudman



Stöd till andra förvaltningar och myndigheter i akuta situationer



Utbildning i brandkunskap samt hjärt- och lungräddning



I samverkan med andra blåljusmyndigheter agera då hot om suicid föreligger

Förbundet kan också samverka med andra aktörer i samhället ifråga om
utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning och ändamål i § 3.
Medlemskommun får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de områden
och i den omfattning som medlemskommunerna kommer överens om. Ytterligare
uppdrag måste godkännas av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Brandskyddskontroll, rengöring, beredskap för inkallande av krisledning
Alingsås kommun och Vårgårda kommun lägger ansvaret för samt utförandet av
brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor i kommunalförbundet.
Kommunalförbundet ges rätt att tillämpa taxan för brandskyddskontroll. Dessutom
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ansvarar kommunalförbundet för kommunal tillsyn samt handläggandet av ärenden
rörande rengöring (dispenser för egen sotning). Däremot överlämnas inte utförandet av
rengöring (sotning) i egen regi eller efter avtal mellan extern utförare och kommunen till
kommunalförbundet. Upphandling av rengöring hanteras av respektive
medlemskommun.
§ 5 Organisation och varaktighet
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion som är tillika
förbundsstyrelse. Direktionen är den nämnd som enligt 3 kap 11 § LSO fullgör uppgifter
enligt denna lag. Förbundet är bildat för obestämd tid.
Direktionen fastställer organisation för förbundets verksamhet samt delegering av
beslut, förvaltning och administration. Direktionen beslutar om sina berednings- och
andra arbetsformer och kan inrätta de utskott som den finner lämpligt.
§ 6 Sammansättning
Direktionen består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare, varav Alingsås kommuns
kommunfullmäktige utser fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare, medan Vårgårda
kommuns kommunfullmäktige utser fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare.
Endast den som är ledamot eller ersättare i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige kan utses.
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat från och
med den 1 januari året efter det att val till kommunfullmäktige ägt rum i hela landet.
För samtliga beslut krävs enkel majoritet, samt att minst fem (5) ledamöter är
närvarande vid varje sammanträde.
Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. Ersättarna inträder i
den turordning kommunfullmäktige bestämt vid valet. Om ersättarna utsetts vid proportionellt val inträder istället ersättare enligt den ordning som beskrivs i lag (1992:339)
om proportionellt valsätt.
§ 7 Revision och ansvarsfrihet
Kommunalförbundet ska ha två (2) revisorer. Medlemskommunerna utser en (1) revisor
var. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen. Revisorernas verksamhet regleras i reglemente.
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas kommunfullmäktige, som var och en beslutar om ansvarsfrihet för
direktionen i dess helhet.
§ 8 Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen, medlemskommun genom
framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt organ under direktionen om direktionen medgett sådan rätt.
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§ 9 Närvaro och yttranderätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen
har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.
§ 10 Kungörelser och tillkännagivanden
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga
tillkännagivanden anslås på förbundets anslagstavla. Alingsås kommuns anslagstavla
är förbundets anslagstavla, webbplats alingsas.se.
§ 11 Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll
Medlemskommunerna har rätt till insyn i kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande till medlemskommunerna överlämna en rapport om
verksamhetens ekonomi och utveckling.
Innan beslut tas om avtal av större dignitet, beslut av principiell/strategisk betydelse,
större investeringar, större ändringar av verksamheten eller annat av större vikt ska
samråd ske med samtliga medlemskommuner.
Om förbundet under budgetåret konstaterar eller förväntar kostnadsöverskridanden
eller andra betydelsefulla avvikelser från budgeten ska man till medlemskommunernas
kommunstyrelser redovisa orsakerna till avvikelserna och de korrigeringar som har
vidtagits eller kommer att vidtas.
§ 12 Andel i tillgångar och skulder
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till respektive medlemskommuns ansvar enligt § 13.
Medlemskommunerna ansvarar för att täcka eventuell uppkommen brist i enlighet med
angiven fördelningsgrund. Motsvarande fördelningsgrund tillämpas vid skifte av
förbundets behållna tillgångar om förbundet skulle upplösas.
Vid en räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisken för
statlig ersättning ska dessa kostnader betalas i sin helhet av den drabbade kommunen.
Det är den drabbade kommunen som ansvarar för att söka statlig ersättning för sina
kostnader. Räddningstjänstförbundet bistår drabbad kommun och administrerar
ansökan om statlig ersättning för denna kommuns räkning.
§ 13 Kostnadstäckning m m
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska täckas, i den mån de inte sker på annat
sätt, genom bidrag från medlemskommunerna. Kostnadsfördelningen mellan
medlemskommunerna ska vara proportionerlig med invånarantalet.
Fördelningsprincipen med invånarantalet revideras årligen beroende på
befolkningsändringarna i respektive kommun och ska redovisas per den 30 juni året
innan verksamhetsåret.
Förbundet får ta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt vad
medlemskommunerna annars godkänt.
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Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan
medlemskommunernas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om
ansvar fördelningsregeln.
Förbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag utan
medlemskommunernas godkännande.
§ 14 Överföring av förbundsbidrag
Medlemskommunernas förbundsbidrag överförs månadsvis tre (3) dagar före
löneutbetalningsdag enligt gällande rutiner i Alingsås kommun.
§ 15 Budget och årsredovisning
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet inom de ekonomiska ramar och
riktlinjer i övrigt som medlemskommunerna anvisat före mars månads utgång. Samråd
ska ske med respektive medlemskommun inför respektive förbundsmedlems
fastställande av budgetram.
Budgeten ska innehålla en plan för verksamhet och ekonomin under förestående
budgetår. Dessutom fastställs en ekonomisk plan för den kommande treårsperioden
samt plan för investeringar för den kommande femårsperioden. Direktionen ska
fastställa budgeten före april månads utgång.
Budgeten skall omfatta begäran om eventuella lån.
När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som
medlemmarna skall lämna till förbundet enligt grunderna i § 13.
Sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall vara offentligt. Sammanträdet ska
tillkännages på förbundets anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
Årsredovisning skall godkännas av direktionen och lämnas till medlemskommunernas
kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet enligt inlämningstiderna i Alingsås
kommuns styrmodell året efter det år som redovisningen avser.
§ 16 Handlingsprogram och verksamhetsplan
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande verksamheten
och handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor.
Innan handlingsprogrammen antas av direktionen ska medlemskommunerna beredas
tillfälle att yttra sig över förslaget. Förändringar och tillägg till planerna ska också
beredas i samverkan med medlemskommunerna.
§ 17 Inträde av ny medlem
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen
som yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemskommunernas fullmäktige för beslut.
Ny medlem har antagits när samtliga medlemskommuner godkänt ansökan genom
fullmäktigebeslut och en ny förbundsordning undertecknats av medlemskommunerna.
§ 18 Utträde, likvidation samt upplösning
Förbundet är bildat på obestämd tid. Medlemskommun har rätt att begära utträde ur
förbundet; detta innebär att förbundet då träder i likvidation eftersom det endast består
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av två medlemskommuner. Uppsägningstiden är tre år räknat från slutet av den månad
då uppsägning skedde.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemskommunerna
genom samstämmiga beslut i respektive kommunfullmäktige fattat beslut härom.
Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.
När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom (tillgångar och skulder)
skiftas. All egendom där bokfört värde saknas ska värderas av oberoende
värderingsman, eller om parterna enas om detta, omvandlas till likvida medel.
Respektive kommun övertar den personal som tillhör den egna kommunen.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar och skulder ska fördelningsgrunden enligt
§ 12 tillämpas. Efter skuldbetalning skiftas egendom till bokfört värde eller där bokfört
värde saknas enligt värdering. I fråga om eventuellt upparbetad pensionsskuld för
personal ska denna följa med den personal som tillhör respektive kommun.
Verksamheten får fortsätta tillfälligtvis om det behövs för en ändamålsenlig avveckling
och i syfte att parterna efter ett utträde ska kunna upprätthålla en erforderlig
beredskaps- och säkerhetsnivå. Verksamheten måste då bedrivas på ett sådant sätt att
utträde inte försvåras för någon av parterna av ekonomiska skäl i form av tillkommande
investeringsbehov.
När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen avge
slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över likvidationen i
sin helhet med en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen
skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. När likvidationsuppdraget
är fullföljt ska Alingsås kommunen överta vården av de handlingar som tillhört
förbundet.
Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna skall delges var och en av
medlemkommunerna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
medlemskommuner, är förbundet upplöst.
En medlemskommun som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättas
av direktionen får väcka talan om detta mot de övriga medlemskommunerna inom ett
år från det då slutredovisningen delgavs medlemskommunen.
Om det framkommer någon tillgång för förbundet efter dess upplösning eller om talan
väcks mot förbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av ytterligare
likvidationsåtgärd skall likvidationen fortsättas.
§ 19 Arkiv
Alingsås kommun är arkivmyndighet för förbundet och Alingsås kommuns
arkivreglemente gäller för förbundet.
Alingsås kommuns regler om arkivlokaler omfattar även förbundet.
§ 20 Behandling av personuppgifter
Förbundet är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i
dess verksamhet.
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§ 21 Arvoden
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter, ersättare och revisorer i
direktionen utgår enligt de regler som tillämpas av Alingsås kommun för Kommunens
styrelserepresentanter och revisorer i de kommunala bolagen.
Direktionen beslutar om arvode och andra ekonomiska förmåner för de utskott som
direktionen inrättar enligt § 6.
§ 22 Tvister
Tvister mellan förbundet och en eller flera av medlemskommunerna ska i första hand
lösas genom förhandlingar. Kan uppgörelse inte nås genom förhandling ska tvist
mellan förbundet och dess medlemskommuner avgöras i allmän domstol.
§ 23 Ändringar i förbundsordningen
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas
av medlemkommunernas kommunfullmäktige.
§ 24 Ikraftträdande
Denna förbundsordning träder i kraft när den har godkänts av medlemskommunernas
kommunfullmäktige och gäller från och med den xx-xx-xx.
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Upphävande av miljöpolicy
3
2020.037 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-19
Anna Wenstedt
6520
2020.037 KS

Kommunstyrelsen

Upphävande av miljöpolicy
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 26 mars 2003, § 39 Alingsås kommuns miljöpolicy.
Kommunfullmäktige har den 25 september, § 175 antagit policy för hållbar utveckling i
Alingsås.
Förvaltningens synpunkter
Kommunledningskontoret anser att Alingsås kommuns miljöpolicy är föråldrad och i stort
behov av aktualisering. Eftersom kommunfullmäktige i september 2019 antog en policy för
hållbar utveckling finns det numera en aktuell policy för kommunens hållbarhetsarbete inom
alla tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekologiska, den sociala och den
ekonomiska dimensionen. Genom att upphäva miljöpolicyn från 2003 och fokusera på att
efterleva policyn för hållbar utveckling kan kommunen kraftsamla, öka takten och
effektivisera åtgärdsarbetet för att nå ett långsiktigt hållbart Alingsås.
Ekonomisk bedömning
Ingen kostnad.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Alingsås kommuns miljöpolicy upphävs och ersätts med policy för hållbar utveckling i
Alingsås.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och styrelser.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-19

Anna Wenstedt
MiljöstrategJenny Perslow,
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Kommunstyrelsen

Utredning om klimatväxlingsmodell för Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Fredrik Dolff (MP) lämnade den 25 januari 2017, § 44 en motion till
kommunfullmäktige angående värnande av Alingsås kommuns resurser och dess
påverkan på klimatet genom införande av ett klimatväxlingssystem. Kommunfullmäktige
beslutade den 13 juni 2018, § 118 att bifalla motionens att-satser 1 och 2:
1. Alingsås kommun tar fram ett förslag på intern klimatkompensation och förslag på
klimatkostnad samt att avtal med leverantörer anpassas så att det går att få ut
nödvändiga uppgifter.
2. Kommunledningskontoret eller Miljökontoret tar fram metoden för klimatredovisningen
och bistår förvaltningarna och bolagen med information och råd.
Förvaltningens yttrande
Klimatväxling innebär att resor med hög klimatbelastning avgiftsbeläggs för att finansiera
interna åtgärder för att minska den egna organisationens klimatpåverkan. Detta förväxlas
ofta med begreppet klimatkompensation, som istället innebär finansiering av externa
åtgärder utanför den egna organisationen. Enligt SKR är detta enligt kommunallagen inte
tillåtet i en skattefinansierad verksamhet. Här används begreppet klimatväxling för
tydlighetens skull, även om det i motionen benämndes som klimatkompensation.
Kommunledningskontoret har genomfört en utredning med förslag till klimatväxlingsmodell
för Alingsås kommun, se bilaga Utredning om klimatväxlingsmodell för Alingsås kommun.
Genomförandet av utredningen visade att det i nuläget är möjligt att få ut nödvändiga
uppgifter från leverantörer med befintliga avtal. Utredningen omfattar inte de kommunala
bolagen.
Kommunledningskontoret anser att det i dagsläget inte är skäligt att införa klimatväxling.
Först måste andra styrmedel och förutsättningar för hållbart resande komma på plats. Ett
första steg för att påverka resvanorna är att revidera och kommunicera kommunens
föreskrifter för tjänsteresor. I kommunens budget för 2020 framgår att det ska tas fram en
handlingsplan för klimatarbetet. Genom att göra en gedigen nulägesanalys som grund för en
handlingsplan får kommunen en tydlig riktning och prioritering av vilka områden som kräver
åtgärder. Om kommunens tjänsteresor visar sig vara ett prioriterat område kan eventuellt
klimatväxling ingå som en åtgärd i handlingsplanen och införas längre fram. Oavsett
kommande handlingsplan kan Alingsås kommun redan nu påbörjat en omställning till hållbart
resande utan ekonomisk belastning för kommunens verksamheter.
Ekonomisk bedömning
I utredningen föreslås ett påslag om 50 procent av kostnaden för resor med flyg och privat bil
i tjänst. Det innebär att om en resa exempelvis kostar 1000 kr istället kommer att debiteras
med 1500 kr, varav 500 kr går till en intern fond för interna klimatåtgärder. Hur stor den totala
kostnaden blir kommer skilja sig stort mellan de olika förvaltningarna.
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Införande och drift av ett klimatväxlingssystem kräver resurser för administration, främst i
form av arbetstid. Detta innebär bortprioritering av andra miljöstrategiska insatser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets utredning om klimatväxlingsmodell godkänns.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera föreskrifter för tjänsteresor.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Klimatväxling införs inte i Alingsås kommun.

Beslutet ska skickas till
Klk-tillväxtavd.

Bilaga
Utredning om klimatväxlingsmodell för Alingsås kommun

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Anna Wenstedt
Miljöstrateg

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-19
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Utredning om klimatväxlingsmodell för
Alingsås kommun
Nuläge och förutsättningar samt förslag till klimatväxlingssystem
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Bakgrund
Den 25 januari 2017, § 44 inkom en motion till kommunfullmäktige angående värnande av Alingsås
kommuns resurser och dess påverkan på klimatet. Motionären föreslog att klimatpåverkan från resor i
tjänsten med bil och flyg av anställda inom Alingsås kommun ska kompenseras med interna investeringar i
syfte att minska klimatpåverkan av kommunens tjänsteresor, minska kostnader och förbättra uppföljning av
tjänsteresor. Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2018, § 118 att bifalla motionens att-satser 1 och 2:
1. Alingsås kommun tar fram ett förslag på intern klimatkompensation och förslag på klimatkostnad samt att
avtal med leverantörer anpassas så att det går att få ut nödvändiga uppgifter.
2. Kommunledningskontoret eller Miljökontoret tar fram metoden för klimatredovisningen och bistår
förvaltningarna och bolagen med information och råd.
I den här utredningen ingår nulägesanalys av Alingsås kommuns resvanor, förslag på klimatväxlingssystem
och metod för klimatredovisningen samt en sammanställning av några andra organisationers
klimatväxlingssystem.
Utredningen är genomförd av kommunledningskontoret i samverkan med samhällsbyggnadskontoret.

Vad är klimatväxling?
Klimatväxling är en slags intern klimatkompensation inom den egna organisationen. Det innebär att resor
med hög klimatbelastning avgiftbeläggs för att finansiera interna åtgärder för att minska klimatpåverkan.
Klimatväxling ska sporra medarbetare och verksamheter att följa föreskrifter för tjänsteresor och göra det
mer lönsamt att öka det hållbara resandet inom den egna verksamheten. Det som eftersträvas är färre resor
med bil och flyg till förmån för andra alternativ, så som att gå, cykla eller åka med kollektivtrafik. Genom att
uppmuntra ett mer fysiskt aktivt sätt att resa kan klimatväxling i förlängningen också bidra till bättre hälsa
hos personalen.
Klimatväxling eller klimatkompensation?
Klimatväxling innebär att resor med hög klimatbelastning avgiftsbeläggs för att finansiera interna åtgärder
för att minska den egna organisationens klimatpåverkan.
Klimatkompensation finansierar externa åtgärder utanför den egna organisationen och ska leda till lika stor
utsläppsminskning som de utsläpp som ska kompenseras, till exempel genom trädplantering. Enligt Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) är detta enligt kommunallagen inte tillåtet i en skattefinansierad
verksamhet.
Många kommuner använder sig av begreppet klimatkompensation när de egentligen syftar på klimatväxling.
I den här rapporten används begreppet klimatväxling för tydlighetens skull. I avsnittet om andra
organisationers klimatväxlingssystem används dock samma begrepp som inom den avsedda organisationen.

Föreskrifter för tjänsteresor i Alingsås kommun
I Alingsås kommun finns föreskrifter för tjänsteresor, antagna av kommunstyrelsen den 20 augusti 2012, §
131. Föreskrifterna syftar till att ge styrning och vägledning så att tjänsteresor ska göras på ett så
miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Innan en resa bokas ska resenären
överväga om det är möjligt att ersätta resan med till exempel videokonferens eller telefonmöte.
Val av färdmedel ska ske enligt följande prioriteringsordning:
2
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I första hand: Gång, cykel eller buss/tåg
I andra hand: Poolbil eller enhetsknuten bil. Samåkning ska eftersträvas.
I tredje hand: Taxi (eller privatbil). Samåkning ska eftersträvas.
Flygresor ska endast utnyttjas där tidsmässiga eller praktiska skäl inte medger annat. Lokala tjänsteresor
kortare än 2 km ska i första hand göras till fots eller med cykel. Vid resor inom landet ska i första hand tåg
och i andra hand buss väljas.

Alingsås kommuns resvanor 2018
För att skapa en bild av nuläget gällande resor som görs av kommunens anställda och förtroendevalda gföljer
nedan en sammanställning av resandet 2018. I sammanställningarna inkluderas samtliga resor genomförda av
både förtroendevalda och tjänstepersoner. De kommunala bolagens resor ingår inte.
All statistik från externa leverantörer har varit lättillgänglig och leverantörerna har kunnat redovisa
klimatpåverkan från de resor kommunen genomfört.

Kommunens fordon
Kommunens fordonsflotta består idag av drygt 140 personbilar varav majoriteten leasas, med undantag för
några arbetsfordon. Uppskattningsvis utgörs cirka 10 procent av el- eller gasbilar. Det innebär att
omställningen till en fossilfri fordonsflotta ligger i startgroparna och att det finns stora möjligheter till
förbättring de närmsta åren. Utfasningen av fossildrivna fordon sker kontinuerligt, allt eftersom gamla
leasingavtal löper ut.
Det är inte möjligt att få fram uppgifter på hur mycket som körs med kommunens bilar per år på annat sätt än
att göra löpande mätaravläsningar på varje enskild bil. Det är inte heller möjligt att på ett enkelt sätt spåra
hur många mil som körs per bil och per förvaltning. Ett system för detta vore önskvärt oavsett införande av
klimatväxlingssystem.
Förbrukning av drivmedel är intressant ur ett klimatperspektiv men i dagsläget går det inte att bryta ner totala
drivmedelsförbrukningen per drivmedelsslag. Dock går det att få fram den totala kostnaden för samtliga
drivmedel till kommunens alla fordon, inklusive arbetsfordon. År 2018 uppgick summan till 5 122 000 kr.

Privat bil i tjänst
Under 2018 reste kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner totalt 31 769 mil tjänsteresor med privat
bil i tjänst. Totalt utbetalades 921 300 kr i ersättning för dessa resor.
Eftersom det inte går att utröna vilken typ av fordon eller drivmedel som använts går det inte heller att
beräkna klimatpåverkan från dessa resor.

Flyg
Under 2018 reste kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner med flyg enligt nedan:
Totalt antal enkelresor: 399 st (varav 59 st kortare än 500 km och 340 st längre än 500 km)
Total reslängd: 412 888 km
Totala utsläpp: 92 ton
Växthusgasutsläppen från flyget är beräknade av Big Travel. Beräkningarna är baserade på Tricoronas
beräkningsmodell och värden motsvarande de som används av Nätverket för Transporter och Miljön (NTM),
vilket innebär att de värden som redovisas beräknas på mer än enbart koldioxid, så som höghöjdsfaktor och
till stor del övriga växthusgaser.
3
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Utöver 92 ton koldioxidutsläpp tillkommer transferresornas utsläpp. Inrikes gav dessa upphov till utsläpp av
drygt 231 kg koldioxid. Statistik för transferresor utomlands finns inte tillgängligt.

Tåg
Under 2018 reste kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner med tåg enligt nedan:
Totalt antal enkelresor: 2485 st (varav 32 st inom Norden och resterande inrikes)
Total reslängd: 855 455 km
Totala utsläpp: 2,2 kg
Beräkningarna av koldioxidutsläppen från tågresorna är gjorda av SJ respektive Big Travel. SJ:s tåg körs
uteslutande på el från förnybara källor, specificerat till vind och vatten. Koldioxidbelastning för SJs tåg är
0,0033 gram per personkilometer i ett X 2000-tåg vid medelbeläggning. Big Travel beräknar utsläppen från
tågresor på samma sätt som för flygresorna, det vill säga baserat på NTM:s värden och Tricoronas modell.

Buss
I Västsverige finns möjligheten för anställda och förtroendevalda att resa med Västtrafiks
kontoladdningskort. Kontoladdningssystemet möjliggör inte uppföljning av antal resor som gjorts eller till
vilken destination. I kommunens ekonomisystem går det inte att särskilja kostnaden för Västtrafikresor.

Cykel och gång
Det är svårt att dra några slutsatser om nuläget gällande tjänsteresor som sker med cykel och gång. År 2009
och 2014 gjordes resvaneundersökningar bland kommunens anställda. Antalet kortare tjänsteresor ökade
mellan 2009 och 2014, samtidigt som resorna i större utsträckning utgjordes av cykel eller gång. Andelen
korta tjänsteresor med privat bil minskade och andelen cykelresor fördubblades. Inom några år vore det
intressant att göra en förnyad resvaneundersökning för att se nuläge och trender.
Inom ramen för den här utredningen har cykelmöjligheterna inom kommunens förvaltningar undersökts. Idag
är det upp till varje förvaltning att köpa in och underhålla sina egna cyklar. Någon samordnande central
funktion finns inte, men ett par förvaltningar har egna cykelansvariga. Samtliga förvaltningar har cyklar och
hjälmar till utlåning. Cykelpoolernas omfattning och användning av cyklarna skiljer sig åt mellan de olika
verksamheterna, liksom behovet av investeringar i fler eller nyare cyklar, cykelparkeringar med mera.

Resfria möten
I Alingsås kommun görs i dagsläget inget aktivt arbete med att uppmuntra resfria möten men det förespråkas
i föreskrifterna för tjänsteresor. Programvara för videokonferens ingår inte som basutbud men kan läggas till
genom specialbeställning. Det finns videokonferensutrustning i ett par av kommunens konferensrum, bland
annat på kommunledningskontoret och Sveagatan.

Förslag till klimatväxlingssystem
I detta avsnitt redogörs för ett översiktligt förslag till klimatväxlingsmodell. Erfarenheter från andra regioner
och kommuner som redan har infört klimatväxling visar att resorna har minskat totalt och andelen mer
klimatsmarta tjänsteresor har ökat, till exempel med fordon som körs på förnybara drivmedel. Dock är
effekterna i många fall ytterst marginella. För att få effekt av systemet behövs märkbar prissättning och
exempelvis har både Helsingborgs stad och Höörs kommun påslag om 50 procent på flygresor och för
tjänsteresor med privat bil (se mer under rubriken Andra organisationers klimatväxlingssystem, sid 7).
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Omfattning
I nuläget är det rimligt att ett klimatväxlingssystem endast skulle omfatta flyg och privat bil i tjänst. För att
kunna omfatta även kommunens bilar behöver mer djupgående utredningar göras. Detta dels för att få rätt
avgiftsnivå och dels för att det ska bli så rättvist som möjligt mellan de olika förvaltningarna gällande
inbetalade avgifter och möjligheter att få nytta av fonden. Om kommunens bilar ska omfattas av
klimatväxlingssystemet behöver förutsättningar för hållbart resande komma på plats först, så som
cykelpooler, lättillgängliga busskort och fler elbilar, så att det finns resealternativ innan en klimatavgift
införs. Även förutsättningar för resfria möten behöver komma på plats.
I den här utredningen har endast Alingsås kommuns nämnder och förvaltningar undersökts vad gäller
resvanor. De kommunala bolagen omfattas inte.

Ekonomi
För att klimatväxlingssystemet ska bli verkningsfullt och uppnå sitt syfte föreslås avgiften ligga på 50
procent påslag för flyg och privat bil i tjänst. Låga avgiftsnivåer har visat sig ha endast marginella effekter.
Färdsätt
Avgift (% av total reskostnad)
Flyg
50
Privat bil i tjänsten
50
Kommunens fordon
0
Tåg
0
Buss
0
Tabell 1. Förslag på klimatväxlingsavgift per färdsätt
Samtliga klimatväxlingsintäkter föreslås gå till en central klimatväxlingsfond.

Metod
Genom att göra mindre förändringar i ekonomisystemet gällande kontering av fakturor kan
klimatväxlingssystem införas utan att klimatredovisning medför extra arbetsinsats för kommunens
verksamheter. När fakturor konteras mot flygkonto eller privat bil i tjänst debiteras samma kostnadsställe
med kompensationskostnaden samtidigt som klimatväxlingsfonden (se avsnittet nedan) kediteras, det vill
säga får in motsvarande medel.
Avstämningar bör ske två gånger per år för att fondens intäkter ska kunna användas under samma år som de
genereras. Förslagsvis görs en avstämning den 1 juni av hur mycket pengar som genererats under första
halvåret och den 1 oktober görs en uppskattning av fondens tillgångar vid årsskiftet. I samband med dessa
avstämningar lämnas förslag på hur klimatväxlingsfondens medel ska användas och beslut fattas därefter av
kommunstyrelsen. Utdelning ur fonden kan således ske två gånger per år.

Klimatväxlingsfond och åtgärdsförslag
Något som framkommit i kontakt med andra organisationer är vikten av att de åtgärder som finansieras har
en tydlig koppling till transportområdet för att klargöra syftet med klimatväxlingssystemet och på så sätt öka
acceptansen. Det är också viktigt att visa på hur klimatväxlingsavgiften syftar till att uppnå politiska beslut.
Idag finns ingen antagen handlingsplan i Alingsås gällande klimatåtgärder. Dock har Alingsås kommun ställt
sig bakom Agenda 2030 vilket ger stöd för klimatåtgärder.
Samtliga medel i klimatväxlingsfonden ska användas till åtgärder som gynnar kommunens egen organisation
och genomföras inom Alingsås kommun. Åtgärderna ska bidra till att rikta bort från klimatbelastande val och
prioriteras utifrån hur stor utsläppsminskning de ger. Exempel på åtgärder är cykelpooler, finansiering av
5
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Västtrafikkort och interna kampanjer och utbildningar om hållbart resande. I andra hand prioriteras åtgärder
som utöver klimatnytta även på andra sätt främjar hållbar utveckling. För att få delaktighet och
behovsanpassade åtgärder är det lämpligt att kommunens medarbetare ges möjlighet att nominera åtgärder.
Eftersom kommunens fordon leasas kan fonden inte användas till omställningen till fossilfri fordonsflotta.

Organisation
Ett klimatväxlingssystem skulle förslagsvis administreras av kommunens miljöstrateg, i samverkan med
förvaltningsekonom. Även andra lämpliga funktioner i kommunen kan delta vid behov, så som
miljöingenjör, folkhälsostrateg, kollektivtrafikstrateg eller fordonsansvarig. På så sätt skulle systemet drivas
av en tvärgrupp av kompetenser, som behövs för att systemet ska fungera på ett smidigt sätt och för att
lämpliga åtgärder finansieras av klimatväxlingsfonden. För de flesta involverade kan uppdraget skötas inom
ramen för ordinarie arbete. Dock innebär det att miljöstrategen behöver bortprioritera andra miljö- och
klimatinsatser för att kunna administrera systemet.
Beslut om vilka åtgärder fonden ska finanisera föreslås fattas av kommunstyrelsen.

Andra organisationers klimatväxlingssystem
En omvärldsanalys har genomförts för att se hur andra organisationer byggt upp sina system och vilka
effekter de uppnått. Organisationernas erfarenheter visar att resorna har minskat totalt och andelen mer
klimatsmarta tjänsteresor har ökat, till exempel med fordon som körs på förnybara drivmedel. Dock är
effekterna i många fall ytterst marginella. För att få effekt av systemet har till exempel har Helsingborgs stad
och Höörs kommun infört påslag om 50 procent på flygresor och för tjänsteresor med privat bil.

Borås Stad
Borås Stad införde år 2014 ett klimatkompensationssystem som omfattar både förvaltningar och bolag. I
systemet ingår privat bil i tjänst, bilpool, övriga tjänstebilar och flyg. Avgiften är satt till 1,50 kr per kilo
utsläppt koldioxid.
Miljöförvaltningen sammanställer statistik över flygresor, kilometer privatbil i tjänst, inköpta drivmedel och
bilpoolsanvändning. Utifrån antal genomförda resor beräknas en totalsumma för respektive förvaltning och
bolag. Förvaltningarna och bolagen avsätter sedan motsvarande summa i sin budget (eller annan planering)
och avgör hur klimatpengarna ska användas i den egna verksamheten. Miljöförvaltningen kontrollerar att
pengarna förbrukats och eventuellt överskott debiteras och går till en central pott. Från den potten kan sedan
alla förvaltningar söka pengar för att genomföra egna eller kommungemensamma åtgärder.
Miljöförvaltningen bereder de ansökta åtgärdsförslagen som beslutas av miljö- och konsumentnämnden eller
kommunstyrelsen, beroende på belopp.
Klimatfondens medel kan användas till exempelvis utrustning för resfria möten, webbutbildningar eller annat
som kommer många till nytta. I första hand ska åtgärderna vara transportrelaterade, i andra hand
klimatrelaterade och i tredje hand bidra till annan miljömålsuppfyllelse. Klimatkompensationssystemet har
bland annat bidragit till att flygresandet minskat.

Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har klimatkompenserat i ett internt system sedan 2010. Stadens organisationer redovisar sina
resor till trafikkontoret som beräknar klimatavgiften för dessa. Förvaltningarna avsätter sedan motsvarande
summa i sin egen budget och bestämmer själva hur klimatpengarna ska användas. De har frihet att välja
åtgärder så länge de är inriktade på resande, resfria möten, fordon, godstransporter eller drivmedel. Däremot
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har kommunfullmäktige beslutat att klimatkompensationen inte ska gå till miljöåtgärder som saknar koppling
till transporter, så som exempelvis energieffektivisering i byggnader, avloppsrening och kemikaliearbete.
Klimatutsläppen beräknas med hjälp av schabloner för utsläpp per km eller liter drivmedel. Koldioxidvärdet
räknas om till ”klimatkostnad” genom att multiplicera 1 kg koldioxid med 1,50 kr, ett värde som hämtas från
nationell miljövärdering. På trafikkontoret finns en anställd som arbetar med klimatkompensationssystemet.
Dessutom tillkommer konsultstöd om cirka 250 timmar per år för beräkningar.
Klimatkompensationssystemet löper i en treårscykel, där den ekonomiska kompensationen för utsläppen från
resor år 1 budgeteras under år 2 och åtgärderna genomförs under år 3. Summorna kan skjutas mellan åren om
det underlättar goda investeringar. Det räcker att den totala investeringen över de tre åren ungefär motsvarar
utsläppen.

Helsingborgs stad
Sedan juni 2017 har Helsingborg ett klimatväxlingsprogram där resor med flyg och egen bil i tjänsten
beläggs med en avgift som motsvarar 50 procent av kostnaden för resorna. Helsingborgs stad har
klimatkompenserat sina flygresor redan 2010, från början genom ett påslag om 4 procent på resorna som
gick till en klimatkompensationsfond. År 2013 höjdes avgiften till 10 procent men antalet flygresor var
fortsatt högt. Avgiften är höjdes därför till 50 procent.
Förvaltningarna betalar 50 procent av kostnaderna för flygresor och privat bil i tjänst till klimatväxlingen.
Pengarna används till att bekosta resekort för kollektivtrafiken och bidrag till elcyklar. Alla resor med
Skånetrafiken finansieras centralt via klimatväxlingsfonden vilket innebär att dessa tjänsteresor blir helt
kostnadsfria för stadens verksamheter. En del verksamheter tillhandahåller elcyklar för tjänsteresor i
närområdet. Klimatväxlingen subventionerar inköpen av elcyklar med 6 000 kronor per inköpt elcykel.
Mellanskillnaden mellan cykelns pris och 6 000 kronor får verksamheterna själva stå för.
År 2017 avsattes 72 000 kronor till miljöförvaltningen för administration av klimatväxlingssystemet.

Höörs kommun
Höörs kommun antog en klimatväxlingsmodell år 2018. Vid varje resa där fossila bränslen används läggs en
avgift om 50 procent till reskostnaden. På inköp av fossila drivmedel läggs en avgift på om 20 procent.
Dessa avgifter samlas på ett klimatväxlingskonto. Undantagen är kilometerersättning för personalbil och
bränslekostnader för befintliga utryckningsfordon i räddningstjänsten så länge inga fossilbränslefria
drivmedel finns tillgängliga, samt för samtliga resor som görs av verksamheter gemensamma med andra
kommuner, exempelvis VA GIS-nämnden.
Samtliga medel på klimatväxlingskontot ska användas till åtgärder som gynnar kommunens egen
organisation och genomförs inom Höörs kommun. Åtgärderna ska bidra till att rikta bort från
klimatbelastande val och prioriteras utifrån hur stor utsläppsminskning de ger. Klimatväxlingsfonden ska
användas till t.ex. uppbyggnad och drift av cykelpool, bekosta kollektivtrafikresor, subventionera
leasingavgift för gas- och elbilar genom en intern supermiljöbilspremie eller etablera lastdelningssystem och
infrastruktur för laddning av kommunens elbilar. Även utbildning, fortbildning, föreläsningar och liknande
kan bekostas ur fonden.
Det är inte möjligt att hålla pengar på klimatväxlingskontot från ett år till nästa. Avstämningar sker två
gånger per år. I samband med dessa avstämningar lämnar miljöstrateg och transportstrateg förslag på hur
fondens medel ska användas och beslut fattas därefter av kommunstyrelsen.
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Västra Götalandsregionen
År 2016 införde Västra Götalandsregionen (VGR) ett klimatväxlingsprogram med motivet att minska antalet
tjänsteresor i privat bil och flyg inom regionens förvaltningar och bolag. Avgiften för tjänsteresor med privat
bil är 3 kronor per mil, som motsvarar cirka 1,50 kronor per kilo koldioxid. För flygresor gäller fasta belopp;
250 kronor för enkelresor inrikes, 500 kronor för resor inom Europa och 1 000 kronor för övriga världen. De
avgifter som samlas in sätts på ett centralt klimatväxlingskonto för hela organisationen. Pengarna ska
användas för klimatåtgärder som finns i Västra Götalandsregionens miljöplan. Pengarna måste användas för
klimatåtgärder under samma år.
Under 2019 beräknas klimatväxlingsprogrammet ge cirka 7,5 miljoner kronor till åtgärder inom VGR:s
organisation. Miljönämnden beslutar varje år om hur pengarna från klimatväxlingen ska användas. Några av
de åtgärder som pengarna används till är uppbyggnad av laddinfrastruktur för fordon, inköp av elcyklar,
förnybara drivmedel till ambulans- och sjuktransporter, minskad elförbrukning och intern information om
hållbart resande.
Avgifterna för privat bil hanteras i samband med reseräkningar inom varje förvaltning och upphandlad
resebyrå hanterar flygresorna. Administrationen av avgifterna hanteras inom ramen för ordinarie system.
VGR har via konsult gjort en utvärdering av klimatväxlingsprogrammet. Den visar att både bilresandet och
antalet flygresor har totalt sett ökat marginellt. Sjukvårdssektorn står för en stor del av resandet och således
inbetalade avgifter. Dock är det svårt att förändra då det sällan finns alternativ till bil i deras verksamhet. I
enkätstudie angav majoriteten att en avgift inte är rätt styrmedel för att förändra beteenden kring tjänsteresor.
För det krävs bra alternativ och troligen också en högre avgiftsnivå.

Region Västernorrland
Region Västernorrland har infört intern klimatkompensation för att stimulera omställningen till klimatsmarta
tjänsteresor. De har beslutat om en avgift på 30 procent av kostnaden för allt flyg från länet till och från
Stockholm inklusive anslutningsresor. För resor med tjänstebilar tas en avgift om fyra kronor per mil, med
undantag för konkurrensutsatt verksamhet. Fyra kronor per mil läggs även på ersättningen vid användning av
egen bil i tjänsten.
Pengarna används till att subventionera resor med företagskort i kollektivtrafiken för de anställda inom
regionen och kostnaderna hanteras via ett klimatkonto. Dessutom avsätts medel motsvarande 100 000 kronor
för ansökningar från arbetsplatserna till åtgärder för hållbara resor. Överskott/underskott på klimatkontot
fördelas utifrån användningen av kollektivtrafikresor vilket innebär att klimatkontot varje år går jämt ut.
Erfarenheterna är positiva och den interna klimatkompensationen har bidragit till att antalet flygresor till och
från Stockholm har minskat med 20 procent samtidigt som resande till och från Stockholm totalt sett har
ökat. Tågets andel av resorna har således ökat markant. Bilkörningen har också minskat och antalet
distansmöten har ökat.
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Källor
Alingsås kommun: Resvaneundersökning 2014.
Big Travel: Statistik 2018 för resor med flyg och tåg samt arrangemang, inkl. miljöstatistik.
Borås Stad: Telefonintervju energisamordnare, 2019-09-17.
Göteborgs Stad: Telefonintervju miljöstrateg trafikkontoret, 2019-06-18.
Göteborgs Stad: ”Klimatkompensation – En guide för stadens organisationer”, Göteborgs Stad,
trafikkontoret, 2018.
Helsingborgs stad: Telefonintervju avdelningschef miljöstrategi, 2019-06-20.
Helsingborgs stad: ”Uppföljning av Helsingborgs klimatväxlingsprogram 2017”, Helsingborgs stad
miljöförvaltningen, 2018.
Höörs kommun: Telefonintervju miljöstrateg, 2019-06-20.
Region Västernorrland: Intern klimatväxling gav minskat flygande, http://fossilfritt-sverige.se/larandeexempel/intern-klimatvaxling-gav-minskat-flygande/, Fossilfritt Sverige, 2019.
Nätverket för Transporter och Miljön (NTM) beräkningsmodell flyg, NTMCalc40:
https://www.transportmeasures.org/ntmcalc/v4/basic/index.html#/
SJ Företag: Statistik 2018 resor med tåg, inkl. miljöstatistik.
Västra Götalandsregionen: ”Uppföljning av klimatväxlingsprogram 2018”, Miljöavdelningen,
Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, 2019.
Västra Götalandsregionen: ”Utvärdering av Västra Götalandsregionens klimatväxlingsprogram”, Sweco,
2018.
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-06-13

§ 118 2017.056 KS

Svar på motion om värnande av Alingsås kommuns resurser och dess
påverkan på klimatet
Ärendebeskrivning

Fredrik Dolff (MP) lämnade den 25 januari 2017, § 44 en motion till
kommunfullmäktige angående värnande av Alingsås kommuns resurser och dess
påverkan på klimatet.
Motionären föreslår att klimatpåverkan från resor i tjänsten med bil och flyg av
anställda inom Alingsås kommun ska kompenseras med interna investeringar. Detta i
ett led att minska klimatpåverkan av kommunens tjänsteresor samt att minska
kostnaderna och förbättra uppföljningen av tjänsteresor.
Klimatkostnaderna ska göra förvaltningar och bolag mer uppmärksamma på den
miljöbelastning som tjänsteresorna för med sig och ge incitament till att minska på
utsläppen och göra smarta resval. Genom att göra investeringar internt i kommunen
så minskar även de framtida klimatkostnaderna.
Intern klimatkompensation är ett system som idag används av flera organisationer,
bl.a. Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Införandet av intern
klimatkompensation skulle innebära att kommunen får bättre underlag och uppgifter
kring antal km med egen bil i tjänst, inköp och användande av drivmedel,
användandet av drivmedel, antal flygresor, och utsläpp av växthusgaser.
Fördelarna med att införa ett internt klimatkompensationssystem är förutom att
minska kommunens klimatpåverkan i samband med tjänsteresor även att kommunen
får bättre uppföljning på avtalstrohet och inköp av fossila drivmedel. Används samma
upplägg som i Göteborgs Stad blir det till exempel billigare att köpa "grön gas" som
drivmedel då merkostnaden är mindre än kostnaden för klimatkompensation.
Motionären yrkar att:




Alingsås kommun tar fram ett förslag på intern klimatkompensation och förslag på
klimatkostnad samt att avtal med leverantörer anpassas så att det går att få ut
nödvändiga uppgifter.
Kommunledningskontoret eller Miljökontoret tar fram metoden för klimatredovisningen
och bistår förvaltningarna och bolagen med information och råd.
Rutiner tas fram som underlättar för anställda att redovisa kostnader för resor med
kollektivtrafiken. Detta bör inte vara svårare än att redovisa kostnader för egen bil i
tjänst.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-06-13

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 maj 2018 lämnat följande yttrande:
Till kommunfullmäktige inkom den 31 mars 2010, § 66 en liknande motion om
klimatkompensationsavgift med syfte att minska kommunanställdas miljöpåverkande
utsläpp från resor i tjänsten. Motionen utreddes inom ramen för då pågående
utredningen om fordonshantering i Alingsås kommun. Den samlade bedömningen
var att en klimatkompensationsavgift inte skulle införas. Anledningen var att många
av de åtgärder som efterfrågas i motionen redan hade genomförts eller planerades
för samt att uppbyggande av det interna administrativa systemet för klimatavgift inte
bedömdes vara det mest kostnadseffektiva sättet att minska miljöpåverkande utsläpp
från resor. Kommunledningskontoret gör en liknande bedömning i dagsläget. För en
kommun av Alingsås storlek överstiger kostnaden för uppbyggandet och tiden att
administrera ett klimatkompensationssystem nyttan av systemet. Alingsås kommun
har idag föreskrifter för tjänsteresor, antagna av kommunstyrelsen den 20 augusti
2012, § 131. Föreskrifterna styr resorna i en mer miljöanpassad riktning. Genom att
systematiskt kommunicera och efterfråga att alla förtroendevalda och anställda följer
föreskrifterna, liksom att fortsätta genomföra främjande åtgärder, kan kommunen
minska klimatpåverkan från tjänsteresor utan att införa ytterligare ett administrativt
system.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2018, § 83 och då beslutet att
lämna förslag att motionens att-satser 1 och 2 bifalls.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Daniel
Filipsson (M), Stefan Svensson (KD), Anita Brodén (L), Boris Jernskiegg (SD), Simon
Waern (S) och Thomas Pettersson (C).
Yrkande
Anna Hansson (MP), Britt-Marie Kuylenstierna (MP), Anita Brodén (L) och Simon
Waern (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Daniel Filipsson (M), Stefan Svensson (KD), Boris Jernskiegg (SD) och Thomas
Pettersson (C) yrkar avslag till motionen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2018-06-13

Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Daniel Filipssons m fl
avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej för avslag.
Ja
Nej
Lennart Allbro (S)
Britt Berggren
(M)
Pär-Göran Björkman (S)
Gunilla Gomér (SD)
Anita Brodén (L)
Ingbritt Johansson (C)
Maria B Nilsson (S)
Daniel Filipsson
(M)
Birgit Börjesson (S)
Agneta Grange Petrusson
(SD)
Ulf Carmesund (S)
Niklas Hellgren (KD)
Laila Freiholtz (S)
Gunnar Henriksson (M)
Jan Gustafsson (V)
Boris Jernskiegg (SD)
Anna Hansson (MP)
Micaela Kronberg Thor (M)
Leif Hansson (S)
Thorsten Larsson (M)
Anita Hedén Unosson (S)
Magnus Linde
(M)
Lena Hult (S)
Peter Martini (M fd SD)
Tore Hult (S)
Susanna Nerell (C)
Karin Johansson (S)
Eva-Lotta Pamp (M)
Jan Kesker (L)
Kent Perciwall (KD)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Thomas Pettersson (C)
Emma Liljewall (MP)
Karin Schagerlind (M)
Martin Lindberg (V)
Stefan Svensson (KD)
Eva Mattsson-Hill (L)
Per-Gordon Tranberg (M)
Martin Olson (MP)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Per Palm (L)
Marianne Wikström (M)
Valter Samuelsson (MP)
Novak Vasic (MP)
Björn Wallin Salthammer (S)
Simon Waern
(S)
Billy Westerholm (S)
Kristina Grapenholm (L)
Med 27 ja röster, 21 nej-röster bifalls kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bifalls i motionens att-satser 1 och 2.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
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2020-02-19
Anna Wenstedt
6520
2020.028 KS

Kommunstyrelsen

Miljömålsuppföljning 2018
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 24 november 2010, §189 Alingsås lokala miljömål. Dessa
gällde för åren 2011-2019 med delmål för år 2011-2013. Miljömålen ska följas upp årligen
och redovisas till kommunfullmäktige.
Förvaltningens synpunkter
Alingsås kommun har haft 19 lokala miljömål för åren 2011-2019 med delmål för år 20112013. I den bifogade rapporten Miljömålsuppföljning 2018 finns en uppföljning av miljömålen
som visar miljötillståndet i Alingsås kommun.
Uppföljningen visar att åtta av de lokala miljömålen inte kommer kunna nås. Fyra mål
bedöms vara nära att nås eller kommer delvis att kunna nås. Tre mål bedöms blir uppfyllda
innan utgången år 2019. Fyra mål saknar tillgänglig data vilket gör att de inte går att bedöma.
Ekonomisk bedömning
Ingen kostnad.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Miljömålsuppföljning 2018 godkänns.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Bilaga
Miljömålsuppföljning 2018

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Anna Wenstedt
Miljöstrateg

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-19
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Sammanfattning
År 2010 antog Alingsås kommun 19 lokala miljömål som gäller år 2011-2019. Målen är indelade i tre
områden: Rik natur, Friskt vatten och Det goda samhället.
Åtta av de lokala miljömålen bedöms inte kunna nås innan slutåret 2019. Fyra mål bedöms vara nära
att nås eller kommer delvis att kunna nås medan tre mål bedöms komma eller har redan nåtts innan
utgången år 2019. Fyra mål saknar tillgänglig data vilket gör att de inte går att bedöma.
Tillståndet för den biologiska mångfalden är svårbedömd men eftersom fler naturområden fått ett
inrättat skydd sedan 2010 förväntas detta var gynnsamt för växt- och djurlivet. Sedan de lokala
miljömålen antogs har också ett nytt kulturmiljöprogram tagits fram som synliggör värdefulla
kulturmiljöområden.
Kommunens förskolor har vidtagit initiativ att fasa ut farliga ämnen i syfte om att värna om en giftfri
miljö. Den kommunala verksamheten har också påbörjat ett arbete med att följa upp kommunens
inköp för att kunna uppskatta hur stor andel av inköpen som utgörs av miljöanpassade produkter.
I Alingsås kommun finns förorenade områden vars föroreningar kan skada både människors hälsa och
miljön. Sedan 2010 har antalet högprioriterade förorenade områden blivit färre men det återstår
fortfarande områden som kräver åtgärd.
Konsumtionen av ekologiska livsmedel och miljömärkta kemiska produkter har ökat inom den
kommunala verksamheten genom åren men vi är långt ifrån att nå inriktningsmålet i den nationella
livsmedelsstrategin.
Hälften av Alingsås stora grundvattenförekomster är skyddade genom att nationellt och/eller
internationellt skydd inrättats. Det krävs ett fortsatt arbete för att höja statusen på många ytvatten för
att på sikt säkerställa en god vattenkvalité. Kommunens har dock arbetat framgångsrikt med att
förbättra vattenreningen i enskilda avlopp i syfte att avloppsvattnet inte ska försämra vattenstatusen.
Sett till växthusgasutsläppen som uppkommer inom Alingsås kommuns gränser så har utsläppen per
invånare minskat med 46 procent sedan 1990. Sett till de konsumtionsbaserade utsläppen blir bilden
en annan och utsläppen har sedan legat på en hög nivå sedan 1990.
Den totala energianvändningen per invånare i Alingsås kommun har varit oförändrad sedan 2008
medan den totala andelen använd förnybar energi har ökat sedan de lokala miljömålen antogs år 2010.
Energianvändningen inom den kommunala verksamheten har varit till 100 procent förnybar under hela
perioden om man ser till uppvärmning och drift i bostäder och lokaler. Den kommunala
fastighetskoncernen har under flera år byggt 100 procent energieffektiva byggnader.
Den bebyggda miljön bedöms vara god ur flera aspekter. Exempelvis har kommunens invånare en god
närhet till grönområden och till badplatser med god vattenstatus. Den stora majoriteten av de
inventerade kommunägda fastigheterna har en godkänd radonhalt som underskrider utsatta riktvärden.
Likaså har halter av luftföroreningar i Alingsås tätort, i synnerlighet kvävedioxid och bensen, under de
senaste åren påvisats underskrida de nationella riktvärdena för frisk luft. Utvecklingen av
bullerföroreningar under de senaste åren är däremot oviss. Det är svårt att undersöka alingsåsarnas
miljömedvetenhet på ett effektivt och rättvisande sätt. I den här miljömålsuppföljningen har ett försök
gjorts genom att ett par indikatorer valts ut men de ger ingen heltäckande bild utan endast en
fingervisning inom ett par områden.
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Nås
målet?

Miljömål
1. Andelen våtmarksyta i planlagda områden och jordbruksbygder ska öka
eller behållas oförändrad.
2. Bevara biologisk mångfald och traditionella natur- och kulturvärden i
enlighet med Alingsås naturvårdspolicy och naturvårdsprogram.
3. Kemiska produkter som är särskilt farliga för människors hälsa och miljön
ska fasas ut.
4. Vid alla inköp ska miljöanpassade alternativ väljas när de finns
tillgängliga och är ändamålsenliga.
5. De högst prioriterade förorenade områdena som riskerar att skada
människors hälsa och miljön ska vara åtgärdade.
6. Andelen inköpta ekologiska livsmedel för den kommunala verksamheten
ska minst uppfylla de nationella målsättningarna.
7. Stora grundvattenförekomster ska vara skyddade.
8. Samtliga ytvatten ska ha minst god vattenstatus med avseende på
artsammansättning och kemiska och fysiska förhållanden.
9. Miljö i och kring Lillån iordningställs så att åns biologiska och estetiska
värden säkras för framtiden och att översvämningsrisken minimeras.
10. Områden där avloppssituationen enligt VA-strategin är problematisk har
anslutits till kommunalt avlopp eller annan hållbar lösning.
11. Samtliga enskilda avloppsanläggningar i sjön Antens avrinningsområde
ska ha en reningsgrad som minst motsvarar normal skyddsnivå enligt
Naturvårdsverkets allmänna regler.
12. Totala utsläppen av växthusgaser per invånare i Alingsås kommun ska
minska med 40 % jämfört med 1990.
13. Totala energianvändningen per invånare i Alingsås kommun ska minska
med 20 % jämfört med 2008.
14. Andelen förnybar energi för uppvärmning, transport och industriella
processer ska öka med 50%.
15. Nya byggnader och omfattande ombyggnader ska kännetecknas av
mycket hög energieffektivitet (25% lägre än byggnormen).
16. Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö också ur
ett ekologiskt perspektiv, både inomhus och utomhus.
17. Mängden hushållsavfall per invånare ska minska jämfört med 2008.
18. De nationella miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras i hela
kommunen.
19. Miljömedvetenheten är hög bland invånarna i Alingsås kommun.
Symbolerna förklaras under rubriken ”Tolkning av måluppfyllnad och trender” på sidan 4.
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Trend

Introduktion
Bakgrund och syfte
Denna rapport är framställd av Alingsås kommuns miljöstrategiska avdelning. Rapporten innehåller
den lokala miljömålsuppföljningen och syftar till att beskriva miljötillståndet i kommunen.
Uppföljningen avser också att utgöra kunskapsunderlag och vägledning för kommunens fortsatta
miljöarbete.
Uppföljningsarbetet har innefattat en heltäckande informationsinsamling som skett i nära samarbete
och dialog med kommunens förvaltningar och bolag. Uppföljningen har också varit beroende av data
från regionala och statliga myndigheter. Miljömålsuppföljningen avser främst Alingsås kommun som
geografiskt område men i vissa fall endast den kommunala organisationen. Det framgår då tydligt av
indikatorns formulering.

Sveriges nationella miljömål
Sveriges nationella miljömål antogs av riksdagen år 1999 och ska vara vägledande i Sveriges
miljöarbete (figur 1). I samband med dessa beslutade riksdagen också att lägga till det så kallade
generationsmålet som syftar till att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där stora
miljöproblem ska vara lösta. Till varje miljökvalitetsmål kopplas preciseringar som finns till för att
förtydliga innebörden av målet och det miljötillstånd som ska nås. Utöver miljökvalitetsmålen och
dess preciseringar finns miljökvalitetsnormer för till exempel vatten och luft som är lagligt stadgade
och som inte får överskridas. För att lättare nå generationsmålet finns också etappmål som identifierar
en önskad samhällsomställning och när denna omställning ska vara uppnådd.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust
och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv

Figur 1. De 16 nationella miljömålen.
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Alingsås lokala miljömål
Den 24 november 2010 antog kommunfullmäktige i Alingsås kommun 19 lokala miljömål. Målen
syftar till att vara kommunövergripande och styrande i kommunens miljöarbete. När målen antogs
delades de in i tre målområden för att göra målen mer överskådliga och bättre beskriva deras koppling
till de nationella målen. De tre målområdena är:
1. Rik natur
2. Friskt vatten
3. Det goda samhället
De lokala miljömålen bygger på de 16 nationella miljömålen men är inte heltäckande i den
bemärkelsen att de omfattar samtliga av dessa mål (se figur 1). Baserat på kommunens geografiska
förutsättningar omfattas inte kommunen av miljömålet En storslagen fjällmiljö. De övriga 15
nationella miljömålen som återstår är på något sätt relaterade till ett eller flera av de lokala miljömålen.

Miljömålsindikatorer
För att kunna genomföra miljömålsuppföljningen identifierades 32 indikatorer för att kunna bedöma
uppfyllnaden hos de 19 lokala miljömålen. Samtliga indikatorer är valda med utgångspunkt att de ska
vara lättillgängliga för att underlätta fortsatt uppföljning. Resultatet för vardera indikator baseras på
utdrag från rapporter och databaser från både regionala och statliga myndigheter. Uppgifterna kommer
också från kommunens egna förvaltningar och bolag.
För att kunna följa upp indikatorerna och se trender förutsätter att man utgår från ett basår. För de
miljömål som saknade ett fastställt basår i sin målformulering så valdes år 2010 som basår eftersom
det var då miljömålen antogs. Uppföljningen är gjord till och med år 2018.

Tolkning av måluppfyllnad och trender
Bedömningen av miljömålens uppfyllnad grundar sig i den data som kommit kommunens
miljöstrategiska avdelning till handa. Vissa resultat baseras på uppskattningar eller
schablonberäkningar och tolkningen av bedömning och trend bör i de fallen ske med viss reservation.
Detta framgår då i texten.
Följande bedömningsformuleringar används i rapporten:

Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås innan utgången av
år 2019.
Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås
innan utgången av år 2019.
Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås innan
utgången av år 2019 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
Miljökvalitetsmålet går ej att bedöma på grund av bristfälligt
dataunderlag.
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För att spegla utvecklingen för respektive miljömål mellan det angivna basåret och slutåret så har varje
indikator försetts med en trendpil som visar utvecklingsriktningen. Det är viktigt att ha i åtanke att
trendpilarna inte visar trendens styrka.
Följande trendpilar används:

Utvecklingstrenden för miljötillståndet är negativ.
Utvecklingstrenden för miljötillståndet är i stort sett oförändrad.
Utvecklingstrenden för miljötillståndet är positiv.
Otillräckligt underlag för att bedöma utvecklingstrenden.
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Rik
natur
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Mål 1. Våtmarksyta i planlagda områden och jordbruksbygder
Målformulering: Andelen våtmarksyta i planlagda områden och
jordbruksbygder ska öka eller behållas oförändrad

Målets uppfyllnad kan inte bedömas och trenden är oviss.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Andelen våtmarksyta i planlagda områden och jordbruksbygder

Sammanvägt resultat
På grund av bristfällig information om arealen våtmark i kommunen innan Länsstyrelsens
våtmarksinventering år 2015 kan ingen bedömning göras om andelen våtmarksyta har ökat eller
behållits oförändrad. Länsstyrelsens våtmarksinventering är dock återkommande och i framtiden
kommer det finnas en uppdaterad bild över Alingsås kommuns våtmarker, vilket kommer göra det
möjligt att redovisa målets uppfyllnad och trendriktning.

Om målet
Våtmark definieras som mark där vattnen under en stor del av året finns nära, under, i eller strax över
markytan. Även vegetationstäckta vattenområden klassas som våtmarker. Våtmarker utgör viktiga
livsmiljöer för en stor mängd djur- och växtarter och är av stort värde för rekreation. Termen
jordbruksbygder tolkas i denna uppföljningsrapport som odlingsmark och inkluderar åker, betesmarker
och ängar. Våtmarken bedöms bara ingå i jordbruksbygden om den direkt angränsar till
odlingsmarken. Vid analysen av våtmarksyta inom planlagda områden har endast detaljplanerade
områden studerats. Analysen har utgått från uppgifter från Länsstyrelsens våtmarksinventering från
2015.

Resultat per indikator
Andel våtmarksyta i planlagda områden och jordbruksbygder
Totalt finns cirka 2300 hektar våtmark i Alingsås kommun, vilket motsvarar fyra procent av
kommunytan. Av den totala våtmarksytan befinner sig ungefär en hektar inom detaljplanerat område
medan ungefär 740 hektar våtmark befinner sig inom jordbruksbygder.
Det är viktigt att beakta att en del av våtmarkerna som angränsar till jordbrukslandskapet i Alingsås
kommun också kan vara belägen i en grannkommun. En okänd andel av den totala uppmätta
våtmarksytan i kommunens jordbruksbygd kan alltså geografiskt befinna sig i en grannkommun men
ändå ingå i Alingsås kommuns jordbruksbygd genom att den befinner sig på båda sidorna av
kommungränserna.
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Mål 2. Biologisk mångfald och traditionella natur- och kulturvärden
Målformulering: Bevara biologisk mångfald och traditionella natur- och
kulturvärden i enlighet med Alingsås naturvårdspolicy och naturvårdsprogram

Målet bedöms vara delvis uppnått och trenden är neutral.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:






Areal inrättad skyddad natur
Areal använd betesmark och slåtteräng
Andel påträffade jordbruksfåglar per inventering
Areal ekologisk odlad jordbruksmark
Antal utpekade kulturmiljöområden

Sammanvägt resultat
Sammantaget bedöms målet vara nära att nås då tillståndet för de flesta indikatorerna antingen
förbättrats eller behållits oförändrad. Endast en av indikatorerna som är kopplad till biologisk
mångfald visar på en negativ trend. Eftersom trendriktningen varierar mellan indikatorerna anses den
övergripande trenden för miljön vara neutral.

Om målet
Förlust av värdefull natur och biologisk mångfald är idag ett stor problem som finns på både lokal till
global nivå. Genom att övergå till ett mer hållbart brukande av jordens resurser och skydda värdefulla
naturmiljöer kan dessa ekosystem bestå även i framtiden och på så sätt säkra fortlevnaden för många
växt- och djurarter. I denna uppföljningsrapport anses traditionella natur- och kulturvärden vara
områden i Alingsås kommun som anrättats ett skydd i syfte att bevara naturen eller kulturmiljön.
Utöver det inräknas även mark som brukas med traditionellt förankrade skötselmetoder, så som
slåtterängar och betesmarker.

Resultat per indikator
Areal inrättad skyddad natur
År 2010 fanns 540 hektar skyddad natur i Alingsås kommun. Sedan dess har arealen skyddad natur
ökat med näst intill 1000 hektar, vilket motsvarar en ökning på 285 procent. Den största ökningen
skedde mellan år 2012-2014 för att därefter plana ut och förbli någorlunda oförändrad fram till år 2018
(figur 2). En stor del av den sammanlagda ökningen i arealen skyddad natur kan förklaras av
inrättandet av Färgens naturreservat (statligt) och Hjortmarkens naturreservat (kommunalt), som
tillsammans omfattar närmare 700 hektar. Trots att inget nytt, stort skyddsområde har inrättats sedan
2014 bedöms trenden under den uppmätta tidsperioden ändå vara positiv.
Trots det ökade skyddet det senaste decenniet så motsvarar den skyddade naturen i dagsläget endast
2,8 procent av kommunens totala areal och 1,6 procent av den totala landarealen. Sett i ett regionalt
perspektiv så kan skyddet upplevas som lågt i jämförelse med många andra kommuner, särskilt med
Alingsås förutsättningar med stora naturområden. Det ska dock betonas att mer natur inte alltid
innebär mer skyddsvärd natur.
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Figur 2. Arealen skyddad natur i Alingsås kommun mellan år 2010-2018. Figuren omfattar den sammanslagna arealen av
naturreservat, naturvårdsområden och biotopskydd (Källa: SCB).

Areal använd betesmark och slåtteräng
Alingsås odlingslandskap är variationsrikt med inslag av betesmarker och ängar. Dessa biotoper utgör
viktiga livsmiljöer för en stor del av den totala artrikedomen såväl lokalt som i hela Sverige och i
resten av Europa. Sedan den traditionella markanvändningen genom slåtter och bete med tiden upphört
så har Sveriges naturbeteshagarna och ängar minskat drastiskt, vilket kan ha negativa konsekvenser för
de arter som är beroende av dessa livsmiljöer.
Från år 2010 och fram till 2018 har arealen använd betesmark variarat kraftigt och det går inte att se
någon tydlig trend. Andelen slåtteräng har däremot endast ökat marginellt med en hektar sedan år
2010 (tabell 1). Orsaken till den stora variationen i använd betesmark kan bero på att mark- och
djurägare fållindelat sin betesmark och låter djuren rotera mellan olika delar av beteshagen från år till
år. Ängar tas inte i bruk i samma utsträckning som betesmarker eftersom de kräver kontinuerlig
skötsel i flera år innan ängens karaktärsdrag framträder. Detta kan vara orsaken till varför arealen
använd ängsmark inte varierar i samma utsträckning som arealen använd betesmark. Sett över hela
tidperioden bidrar de marginella skillnaderna i använd slåtteräng och betesmark att trenden bedöms
vara neutral.

Tabell 1. Antal hektar använd jordbruksmark i Alingsås kommun år 2010-2018 (Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas).

Areal använd
betesmark
Areal använd
slåtteräng

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

347

325

330

307

343

349

317

328

338

2

4

3

3

3

3

3

3

3
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Andel påträffade jordbruksfåglar per inventering
Landskapet i Alingsås karaktäriseras av en omfattande jordbruksbygd vilket generellt utgör viktiga
livsmiljöer för många fåglar som är beroende av det öppna landskapet. Från ett urval av fågelarter som
ofta förknippas med jordbrukslandskapet gjordes en analys över hur vanligt förekommande dessa arter
varit mellan år 2010-2018. Följande fåglar ingick i urvalet:

















Stare
Hämpling
Gulsparv
Buskskvätta
Pilfink
Ladusvala
Ortolansparv
Sydlig gulärla

Råka
Sånglärka
Tofsvipa
Törnsångare
Ängspiplärka
Stenskvätta
Storspov

Från observationer under häckningsperioden 15 maj-15 juli kan det konstateras att andelen påträffade
jordbruksfåglar minskat i kommunen mellan år 2010-2018, från 55 procent till 46 procent (figur 3).
Detta kan bero på habitatförlust eftersom den totala arealen använd åkermark inom kommunen
minskade med drygt 500 hektar under tidsperioden.
Trenden bedöms vara negativ men inte alarmerande eftersom kurvan tycks ha planat ut de senaste åren
(figur 3). Det är dock värt att nämna att resultaten till stor del kan bero på antalet observatörer och
antal observationstillfällen. Det är också möjligt att observationsplatserna kan variera från år till år
vilket också kan påverka hur många jordbruksfåglar som observerats.

Figur 3. Antalet observerade jordbruksfåglar i Alingsås kommun per 100 observationer mellan år 2010-2018 (Källa:
Artdatabanken).

Areal ekologisk odlad jordbruksmark
En övergång till mer ekologisk odling främjar både miljön, djur- och växtlivet samt människors hälsa
genom att färre kemikalier används för livsmedelsproduktion. Med ekologisk jordbruksmark avses
åkermark och betesmark som brukas med ekologiska produktionsmetoder.
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Sedan miljömålen antogs har arealen mark som omställts för ekologisk odling ökat från 974 hektar till
1351 hektar. Trenden bedöms ändå neutral på grund av att den brukade arealen ekologisk
jordbruksmark har varierat mellan åren (figur 4).

Figur 4. Totala arealen jordbruksmark i Alingsås kommun som brukas med ekologiska produktionsmetoder mellan år 20102018 (Källa: Jordbruksverkets statistikdatabas)

Antal utpekade kulturmiljöområden
Med kulturmiljöer menas områden med olika typer av hus från samma tid, hela gårdsmiljöer eller
bystrukturer, odlingslandskap och fornlämningsmiljöer. Bevarande av kulturmiljöer är av stort intresse
för många människor och områdena i sig har många biologiska, kulturella och sociala värden.
I Alingsås kommun har man sedan 1970-talet inventerat kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Sedan
dess har kommunen i samarbete med andra aktörer arbetat aktivt med att bevara värdefulla
kulturmiljöer och unika kulturhistoriska byggnader. Mellan år 2009-2011 utfördes en heltäckande
inventering i hela kommunen som år 2015 kompletterades med en genomgående inventering av
stadskärnan. År 2018 antogs Alingsås kulturmiljöprogram av kommunfullmäktige som omfattar 66
utpekade kulturmiljöer. Eftersom inventeringarna som skett mellan åren 2010-2018 lett till att fler
kulturmiljöområden har identifierats och fått inrättat skydd så bedöms trenden vara positiv.
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Mål 3. Utfasning av särskilt farliga kemiska produkter
Målformulering: Kemiska produkter som är särskilt farliga för människors
hälsa och miljön har fasas ut

Målets uppfyllnad kan inte bedömas och trenden är oviss.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:




Antal kommunala utfasningsprojekt av potentiellt farliga kemiska produkter
Inköp av miljömärkt färg, fogmassa och spackel
Inköp av miljömärkt tvål, krämer och rengöringsvätskor

Sammanvägt resultat
Det är i dagsläget inte möjligt att göra en heltäckande analys av om kemiska produkter fasats ut,
varken inom den geografiska kommunen eller inom den kommunala organisationen. År 2017
initierade kommunens förskolor ett projekt där varor och produkter med hälso- och miljöskadliga
ämnen, i synnerlighet plaster, ersättes med kvalitetssäkrade miljöanpassade alternativ. I hela den
kommunala verksamheten varierar andelen inköpta miljömärkta produkter mellan de olika
produktkategorierna. Eftersom uppgifterna över årliga inköp är bristfälliga på grund av att leverantörer
har ersatts under åren så kan man inte avgöra om den kommunala verksamheten genomgått en
omställning till att köpa in en större andel miljömärkta produkter. Någon trend kan därför inte
fastställas. Det pågående utfasningsarbetet i kommunens förskolor är dock ett steg i rätt riktning.

Om målet
I vår vardag kommer vi i kontakt med en stor mängd kemiska produkter som kan innehålla ämnen som
orsakar hälso- och miljöskador. Dessa omfattar allt från plaster och färger till rengöringsmedel och
handtvålar. . Genom att använda miljömärkta produkter kan exponeringsrisken mot farliga ämnen
minska tack vare de krav som ställs på produkter som erhållit en miljömärkning.
För att följa upp det lokala miljömålet har denna uppföljningsrapport fokuserat på kommunens arbete
med utfasning av kemiska produkter samt den kommunala verksamhetens omställning till inköp av
mer miljömärkta kemiska produkter. Nedan redovisas inköpsuppgifter av miljömärkt tvål samt inköp
av miljömärkta produkter som används vid målning och kakling. Information om inköp av produkter
såsom rengöringsmedel, tvättmedel, diskmedel samt kontorsmaterial efterfrågades men fanns inte
tillgängligt i dagsläget. Uppgifterna som fanns tillgängliga begränsas av att vissa leverantörer inte
kunde tillhandahålla data över en flerårsperiod. Tolkning av resultaten bör därför ske med viss
reservation.
Se mer om miljömärkta produkter under mål 4.

Resultat per indikator
Antal kommunala utfasningsprojekt av potentiellt farliga kemiska produkter
Totalt har endast ett utfasningsprojekt kommit den miljöstrategiska avdelningen till känna. Projektet
utfördes av kommunens förskolor i syfte att minska skolbarnens exponering till farliga ämnen i
plastleksaker. Projektet startade år 2017 och är i dagsläget avklarat. Projektet förväntas dock fortskrida
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med att identifiera och byta ut andra produkter och varor i skolmiljön som kan innehålla potentiellt
farliga ämnen.
Inköp av miljömärkt färg, fogmassa och spackel
Mellan år 2017-2018 har den totala inköpta volymen färg, fogmassa och spackel minskat medan
andelen miljömärkta produkter ökat från 93,5 procent till 98,5 procent. Eftersom kommunen bytte
leverantör år 2017 kan ingen data hämtas för perioden 2010-2016. Det begränsade dataunderlaget
medför att det inte är möjligt att bedöma någon trend.
Inköp av miljömärkt tvål, krämer och rengöringsvätskor
Inom den offentliga verksamheten är sjukvården en stor inköpare av hygienprodukter. Med
rengöringsvätskor menas vätskor som ögondusch och koksaltlösningar. Hand- och ytdesinfektioner
utgör en betydande del av de inköpta kemiska produkterna men har exkluderats från analysen eftersom
dessa produkter inte finns att tillgå med miljömärkning.
Under perioden 2018-01-01 till och med 2019-06-30 bestod 41 procent av den totala volymen inköpt
tvål, kräm och rengöringsvätskor av miljömärkta produkter. Eftersom kommunen har en ny leverantör
av dessa produkter sedan 2018 fanns ingen ytterligare årsvis data tillgänglig och därför kan inte någon
trend avläsas.
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Mål 4. Inköp av miljöanpassade alternativ
Målformulering: Vid alla inköp ska miljöanpassade alternativ väljas när de finns
tillgängliga och är ändamålsenliga

Målets uppfyllnad kan inte bedömas och trenden är oviss.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Inköp av miljömärkta produkter

Sammanvägt resultat
Alingsås kommun har påbörjat en uppföljning över den kommunala verksamhetens inköp men all data
är ännu inte sammanställd. På grund av att ingen sådan uppföljning genomförts tidigare kan varken en
bedömning om måluppfyllnad eller trend avgöras.

Om målet
Enligt miljöbalkens produktvalsprincip ska den mest lämpliga produkten väljas för att minimera
påverkan på människors hälsa och miljön. I denna uppföljningsrapporten tolkas ”miljöanpassade
produkter” som produkter med miljömärkning. En miljömärkning visar att produkten uppfyller vissa
uppsatta kriterier som gör den till ett bättre alternativ ur ett hälso- och miljöperspektiv. Den
kommunala verksamheten är en stor inköpare av varor och produkter och har därmed möjlighet att
bidra med en betydande omställning av kommunens totala inköp av miljömärkta produkter.
En kartläggning över den kommunala inköpsutvecklingen från ett urval av miljömärkta och ekologiska
produkter finns sammanställd under mål 3 respektive 6 i denna rapport.

Resultat per indikator
Inköp av miljömärkta produkter
Varje enskild förvaltning gör sina egna inköp och avgöra då hur stor andel av produkterna och
varorna som ska vara miljömärkta. För att skapa en bild över hur stor del av inköpen till den
kommunala verksamheten som är miljömärkta arbetar upphandlingsenheten med att ta fram en
varukorgsuppföljning som ska omfatta hela kommunkoncernens inköp. Varukorgen bedöms vara
sammanställd år 2019 och kommer därefter att sammanställas två gånger per år. På grund av att ingen
tidigare varukorgsuppföljning gjorts kan ingen säker trend fastställas.
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Mål 5. Prioriterade förorenade områden
Målformulering: De högst prioriterade förorenade områdena som riskerar att
skada människors hälsa och miljön ska vara åtgärdade

Målet bedöms inte kunna uppnås men trenden är positiv.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Andelen högprioriterade områden som blivit åtgärdade

Sammanvägt resultat
På grund av att det fortfarande återstår högt prioriterade förorenade områden i Alingsås kommun som
kräver åtgärd bedöms målet inte kunna nås innan utgången 2019. Sedan de lokala miljömålen antogs
har områden åtgärdats vilket visar på en positiv utveckling. Att åtgärda förorenade områden är
tidskrävande och bör beaktas i den fortsatta uppföljningen och sättas i perspektiv till vad som kan
anses vara rimligt att åstadkomma under en tioårsperiod.

Om målet
Åtgärdande av förorenade områden är en av preciseringarna till det nationella miljökvalitetsmålet
”Giftfri miljö”. Från verksamheter kan farliga ämnen komma att sprida sig i marken för att i kritiska
fall nå dricksvatten i grund- och ytvattenreservoarer. Många föroreningar är långlivade och kan
påverka både människor och den omgivande miljön negativt under mycket lång tid.
För att skapa en bild över vilka områden som är eller kan vara förorenade har Länsstyrelserna på
uppdrag av Naturvårdsverket identifierat och klassificerat sådana förorenade områden. Högt
prioriterade förorenade områden tolkas i den här uppföljningen som fastigheter med riskklassning 1
eller 2 eftersom dessa områden är i störst behov av efterbehandlingsåtgärder.

Resultat per indikator
Andelen högprioriterade områden som blivit åtgärdade
När Länsstyrelsen identifierat och riskklassat förorenade områden informeras den berörda kommunen
som ansvarar för att åtgärda de förorenade områdena. Därefter sker en årlig rapportering över hur
arbetet fortskrider. År 2011 identifierades totalt 25 högprioriterade förorenade områden i Alingsås
kommun som utgjorde hög risk för miljön. År 2018 hade antalet sjunkit till 16 områden (figur 5).
Mellan år 2011-2018 hade antal förorenade områden med riskklass 1 sjunkit från fem till ett område,
medan antalet förorenade områden med riskklass 2 hade sjunkit från 20 till 15 områden. Trenden
bedöms därför vara positiv.
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Figur 5. Förorenade områden i Alingsås kommun (riskklass 1 och 2) år 2018 (Källa: EBH-kartan, Länsstyrelsen Västra
Götalands län).
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Mål 6. Inköp av ekologiska livsmedel
Målformulering: Andelen inköpta ekologiska livsmedel för den kommunala
verksamheten ska minst uppfylla de nationella målsättningarna.

Miljömålet bedöms inte kunna uppnås men trenden är positiv
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Andelen inköpta ekologiska livsmedel till den kommunala verksamheten

Sammanvägt resultat
Andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat inom den kommunala verksamheten men är långt ifrån
att uppnå inriktningsmålet som finns i den nationella livsmedelsstrategin. Målet bedöms därmed inte
kunna uppnås men trenden är ändå positiv.

Om målet
Ekologisk produktion innebär att naturresurser som energi, mark och vatten nyttjas på ett långsiktigt
hållbart sätt och att produktionen går hand i hand med höga ambitioner när det gäller djurens välfärd.
Eftersom kemiska bekämpningsmedel inte används inom ekologisk produktion ökar det
förutsättningarna för en större biologisk mångfald i odlingslandskapet. I regeringens handlingsplan för
den nationella livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål om att 60 procent av den offentliga
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år 2030. Andelen inköpta ekologiska
livsmedel i kommunens verksamhet beräknas som kostnaden i kronor för inköpta ekologiska
livsmedel dividerat med kostnaden i kronor för den totala mängden inköpta ekologiska livsmedel.

Resultat per indikator
Andel inköpta ekologiska livsmedel till den kommunala verksamheten
Andelen ekologiska livsmedel till luncher inom både skola och äldrevård har ökat sedan 2010 med 9
respektive 8 procentenheter (tabell 2). Den totala andelen inköpta ekologiska livsmedel till den
kommunala verksamheten har sedan år 2010 ökat från 16 procent till 21 procent. Årsvisa uppgifter
över den totala andelen inköpta ekologiska livsmedel är få men utifrån tillgängliga data går det ändå
att avläsa en trend som bedöms vara positiv.
Tabell 2. Totala andelen inköpta ekologiska livsmedel till hela kommunens verksamhet samt andelen inköpta ekologiska
livsmedel för luncher inom vård- och omsorgsförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen (Källa: Kostenheten &
Kolada*).
År
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Vård- och
omsorgsförvaltningen
4%
10,7 %
12,4 %
10,4 %
12 %
12 %
12 %
12%
12 %

Barn- och ungdomsförvaltningen och
kultur- och utbildningsförvaltningen
16%
19,7%
20,3 %
21,2 %
22 %
22%
22 %
25 %
25%
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Inköpta livsmedel till
kommunens verksamhet*
16%
16%
21%
21%

Friskt
vatten
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Mål 7. Skyddade grundvattenförekomster
Målformulering: Stora grundvattenförekomster ska vara skyddade

Miljömålet bedöms inte kunna uppnås och trenden är neutral.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Andelen stora grundvattenförekomster med inrättat lagligt skydd

Sammanvägt resultat
Två av fyra av Alingsås kommuns största grundvattenförekomster har idag ett områdesskydd och
miljömålet bedöms därför inte vara uppnått. Då inget nytt skydd har inrättats sedan de lokala
miljömålen antogs bedöms trenden vara neutral.

Om målet
Stora grundvattenförekomster är ytterst viktiga för en säker dricksvattenförsörjning, inte minst för de
invånare som får sitt vatten från egen brunn. De senaste åren har karaktäriserats av varma somrar med
låga grundvattennivåer vilket på låg sikt kan leda till utarmade vattentäkter och brist på tjänligt
dricksvatten. Genom att vattenskyddsområden inrättas kan kommunens grundvatten skyddas mot
föroreningar, vilket bidrar till att vattenkvaliteten och vattentillgången säkras även i framtiden. I denna
uppföljningsrapporten bedöms grundvattenförekomstens storlek utefter uttagsmöjligheterna som
beräknas med enheten liter per sekund (l/s).

Resultat per indikator
Andelen stora grundvattenförekomster med inrättat lagligt skydd
Skyddet av grundvatten finns till för att förebygga risken att grundvattnet blir förorenat. Föroreningar
som kan påverka vattenkvaliteten är bland annat bekämpningsmedel, näringsämnen, patogena
organismer och andra miljögifter som ofta härrör från det lokala jordbruket eller från orenat
avloppsvatten från enskilda avlopp som leds ut av den omgivande marken.
Alingsås kommun har sex grundvattenförekomster. Fyra av dessa är skyddade enligt vattendirektivets
artikel 7 för att säkra en god dricksvattenförsörjning (tabell 3). Magra och Sollebrunn-Gräfsnäs är
dessutom utpekade vattenskyddsområden som ska bevaras och skyddas enligt EU:s ramdirektiv för
vatten (2000/60/EG). Totalt finns fyra större grundvattenförekomster varav två ännu saknar ett inrättat
skydd (tabell 3). Målet bedöms därmed inte vara uppnått.

Tabell 3. Områdesskydd och storlek på respektive grundvattenförekomst i Alingsås kommun (Källa: VISS).
Grundvattenförekomst
Magra
SE642976-129738
SE643449-130163
Sollebrunn-Gräfsnäs
Ödenäs
Östaddeltat

Områdesskydd
Vattenskyddsområde + Vattendirektivet
Saknas
Saknas
Vattenskyddsområde + Vattendirektivet
Vattendirektivet
Vattendirektivet
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Storleksordning (l/s)
1-5
5-25
5-25
5-25
Vet ej
5-25

Mål 8. Ekologisk och kemisk status i ytvatten
Målformulering: Samtliga ytvatten ska ha minst god vattenstatus med
avseende på artsammansättning och kemiska och fysiska förhållanden

Miljömålet bedöms inte kunna uppnås och trenden är negativ.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Ekologisk och kemisk vattenstatus i Alingsås kommuns sjöar och vattendrag

Sammanvägt resultat
Majoriteten av Alingsås ytvatten har sedan första förvaltningscykeln 2004-2009 haft måttlig ekologisk
status, medan den kemiska statusen för samtliga ytvatten varit klassad som ”ej god”. Antalet ytvatten
med god ekologisk status har däremot minskat vilket påvisar en negativ trend. Eftersom majoriteten av
vattendragen och sjöarna i dagsläget endast har måttlig status bedöms målet inte kunna nås innan
utgången år 2019.

Om målet
Ytvatten omfattar havet och allt inlandsvatten utom grundvatten. En god vattenstatus är viktig för
vattnets biologi och kemi men det har också ett värde för rekreation och hälsa. Sverige är uppdelat i
fem vattendistrikt som alla har en vattenmyndighet som ansvarar för att EU:s ramdirektiv för vatten
genomförs i Sverige. I Sverige arbetar myndigheter och kommuner med förvaltningsfrågor kring
vatten i enlighet med det åtgärdsprogram som deras respektive vattendistrikt beslutat om.

Resultat per indikator
Ekologisk och kemisk vattenstatus i Alingsås kommuns sjöar och vattendrag
Den ekologiska och kemiska statusklassningen av ytvattnen sker återkommande i så kallade
förvaltningscykler där alla vatten klassificeras utefter deras ekologiska och kemiska värden. Tre
förvaltningscykler har genomförts i Alingsås kommun: år 2004-2009, 2010-2016 och 2017-2019.
Den första förvaltningscykeln statusklassades 16 vattendrag varav fem av dessa hade en god ekologisk
status. Vid andra förvaltningscykeln statusklassades 18 vattendrag varav endast en av dessa hade god
ekologisk status (figur 6a). Vidare statusklassades 22 vattendrag under den tredje förvaltningscykeln
och åter igen var det endast ett vattendrag som hade god ekologisk status (figur 6a).
Under alla förvaltningscyklar har nio sjöar statusklassats. Under första förvaltningscykeln hade fyra
sjöar god ekologisk status men i de kommande två förvaltningscyklarna hade alla sjöar en måttlig
ekologisk status (figur 6b).
Samtliga ytvatten, både sjöar och vattendrag, bedömdes ha dålig kemisk status under alla
förvaltningscyklerna (figur 6a-b).
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a

b

Figur 6. Ekologisk ytvattenstatus i (a) vattendrag och (b) sjöar i Alingsås kommun (Källa: VISS).

Kommunens ytvatten är i dagsläget i stort behov av vattenvård och det är tydligt att åtgärder krävs i
både sjöar och vattendrag. En dålig vattenkemi kan med tiden också påverka de ekologiska värdena
och är sannolikt en av orsakerna till ytvattnens förvärrade ekologiska status. Det är också troligt att
otillfredsställande skötsel kan ha bidragit till sjunkande ekologisk status. Det är dock värt att notera att
alla Sveriges vattendrag överskrider halter av vissa miljögifter, i synnerlighet kvicksilver, som är svåra
att avlägsna. Detta leder till att ytvattnets kemiska status, oavsett hur utveckling ser ut för övriga
kemiska ämnen, blir klassat som ej god.
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Mål 9. Miljön i och kring Lillån
Målformulering: Miljön i och kring Lillån iordningställs så att åns biologiska
och estetiska värden säkras för framtiden och att översvämningsrisken
minimeras

Miljömålet bedöms vara uppnått men trenden är oviss.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Genomförda fysiska åtgärder i och runt Lillån

Sammanvägt resultat
Längs med ån har dammluckor installerats för att möjliggöra reglering av flödet och förhindra
översvämningar. Utöver det har skötsel utförts vid behov i syfte att lyfta fram åns estetiska värden.
Eftersom skötsel har skett då det har funnits en misstanke om att åns värden kan försämras så bedöms
miljömålet vara uppfyllt. Då skötseln till stor del varit behovsanpassad och endast en begränsat mängd
information finns tillgängligt över åren kan ingen tydlig trend redovisas.

Om målet
Genom Alingsås stadskärna rinner ån Lillån. Vattendraget har sin början i Gerdsken för att sedan
mynna ut i Säveån, som i sin tur ansluter till Göta älv och slutligen havet. Miljön i och kring Lillån är
av stor betydelse för tätortens naturbild och tillför biologiska och estetiska värden för invånarna.

Resultat per indikator
Genomförda fysiska åtgärder i och
runt Lillån
Åtgärder som vidtagits i Lillån har
genomförts och dokumenterats sedan år
2016. Åtgärderna har då avsett rensning
av tät vegetation i syfte att förhöja åns
estetiska värden och hindra att en
uppdämningseffekt uppstår. Arbetet
skedde under kontrollerade former för
att inte öka åns grumligheten och på så
sätt inte orsaka skada eller negativt
påverka åns fauna. Åtgärder och
reparationer av dammluckor har också
genomförs vid behov för att minimera
översvämningsrisken

Bild 2. Lillån mot Stora torget längs Norra
Strömgatan (Foto: Samhällsbyggnadskontoret).
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Mål 10. Omvandlingsområden för avlopp
Målformulering: Områden där avloppssituationen enligt VA-strategin är
problematisk har anslutits till kommunalt avlopp eller annan hållbar lösning

Målet bedöms inte kunna uppnås men trenden är positiv.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Andelen fastigheter inom VA-strategin utpekade omvandlingsområden som anslutits till
kommunalt avlopp.

Sammanvägt resultat
År 2018 hade knappt 40 procent av fastigheterna inom VA-strategins utpekade omvandlingsområden
anslutits till kommunalt avlopp och målet bedöms därför inte kunna bli uppfyllt innan utgången år
2019. Allt eftersom arbetet fortskrider kommer fler avlopp bli anslutna till det kommunala avloppet
eller så kommer alternativa lokala lösningar på fastigheternas avloppssituation arbetas fram. Trenden
bedöms därför vara positiv.

Om målet
Kommunens VA-strategi har i syfte att bland annat belysa enskilda områdens behov av att anslutas till
det kommunala avloppet. Detta gäller främst områden där enskilda avlopp är eller i framtiden kommer
vara i behov av att anslutas till kommunalt avlopp för att förbättra reningen av avloppsvattnet. Dessa
berörda områden kallas omvandlingsområden.

Resultat per indikator
Andelen fastigheter inom VA-strategins utpekade omvandlingsområden som anslutits till
kommunalt avlopp.
Miljömålets utformning har i den här uppföljningsrapporten bedömts endast avse områden som vid de
lokala miljömålens antagande ingick i den dåvarande VA-strategin. Dessa områden inkluderar Färgens
östra strand, Saxebäcken, Västra bodarna (väster om järnvägen), Nolhagen samt Högen-Vässenbo.
År 2018 uppskattades 37,5 procent av fastigheterna inom de berörda omvandlingsområdena i VAstrategin vara anslutna till kommunalt avlopp. Av dessa omvandlingsområden är Nolhagen det enda
området där samtliga fastigheter är anslutna till kommunalt avlopp. Resterande områden är delvis
anslutna medan anslutningen av områdena kring Färgens östra strand pågår. VA-strategin är ett
levande dokument som dagsläget är under omarbetning. Detta kan leda till förändring av storleken på
de utpekade omvandlingsområdena varvid en ny beräkning av anslutningsgraden måste ske.
Omvandlingsområden kan också tillkomma eller falla bort, vilket också kan påverka
anslutningsgraden.
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Mål 11. Avloppsanläggningar med god reningsgrad
Målformulering: Samtliga enskilda avloppsanläggningar i sjön Antens
avrinningsområde ska ha en reningsgrad som minst motsvarar normal
skyddsnivå enligt Naturvårdsverkets allmänna regler

Målet bedöms delvis ha uppnåtts och trenden är positiv.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Andel avlopp i Antensavrinningsområde med godkänd rening

Sammanvägt resultat
Idag har endast en ytterst liten andel av avloppen i Antens avrinningsområde en icke-godkänd
reningsstatus. Uppskattningsvis kommer inte alla avlopp att få en godkänd reningsstatus innan
utgången 2019 och målet bedöms därmed endast vara nära att uppnås. För att försäkra sig om att
halterna av näringsämnen och hälsoskadliga bakterier håller sig på acceptabla nivåer krävs ett
kontinuerligt tillsynsarbete som kan ställa krav på åtgärder för att vattenkvaliteten i Anten och dess
närliggande vattendrag inte ska försämras.

Om målet
Anten är den näst största sjön i Alingsås kommun. För att Anten, likt andra vattenförekomster, ska
kunna utnyttjas hållbart och inte riskera försämrad vattenkvalitet krävs det att de enskilda avloppen
inom dess avrinningsområde har en god reningsstatus. Avlopp med otillfredsställande rening kan
orsaka punktutsläpp av hälsoskadliga bakterier och näringsämnen som kan spridas vidare ut till större
sjöar och vattendrag. Detta kan orsaka övergödning i ytvattnet samt leda till att befolkningen blir sjuka
om de dricker av vattnet. I den här analysen avser åtgärdade avlopp de enskilda avlopp som vid tillsyn
bedömts kräva åtgärder och som sedan har åtgärdats. Med godkända avlopp avses både åtgärdade
avlopp samt avlopp som vid tillsynen klassades med god reningsstatus och därför inte krävde någon
åtgärd.

Resultat per indikator
Andel avlopp i Antens avrinningsområde med godkänd rening
År 2018 hade 1890 avlopp identifierats i Antens avrinningsområde varav 1485 bedömdes kräva en
inventering. Mellan perioden 2010-2018 hade 614 av de inventerade avloppen en undermålig
reningsstatus och krävde därför åtgärd. År 2018 hade 87,6 procent av det totala antalet enskilda avlopp
en godkänd reningsstatus (figur 7).
Antalet åtgärdade avlopp ökade som mest mellan år 2015-2017 och utgjorde under denna period av
368 avlopp (figur 8), vilket motsvarar 60 procent av de totala antalet avlopp som krävde åtgärd under
tidsperioden 2010-2018. Andelen godkända avlopp ökade avsevärt efter år 2015 men trenden har varit
positiv sedan arbetet med uppdatering av enskilda avlopp kring Anten påbörjades.
Anledningen till varför antalet godkända avlopp ökade under och efter år 2015 berodde förmodligen
på det ekonomiska stöd som tilldelades miljöskyddskontoret samma år, vilket kunde möjliggöra att
fler handläggare kunde anställas..
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Figur 7. Andel avlopp inom Antens avrinningsområde som är klassade som godkända, år 2010 till 2018 (Källa:
Miljöskyddskontoret).

Figur 8. Andel avlopp inom Antens avrinningsområde har åtgärdats på grund av bristande reningsförmåga, år 2010 till 2018
(Källa: Miljöskyddskontoret).
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Det goda
samhället
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Mål 12. Utsläpp av växthusgaser
Målformulering: Totala utsläppen av växthusgaser per invånare i Alingsås
kommun ska minska med 40 % jämfört med 1990

Målet bedöms inte kunna uppnås och trenden är neutral.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Utsläpp av växthusgaser per invånare i Alingsås kommun

Sammanvägt resultat
Alingsås kommuns geografiskt avgränsade växthusgasutsläpp har sjunkit mellan år 1990-2017 med
46,3 procentenheter. Dock har de konsumtionsbaserade utsläppen i stort sett varit oförändrade under
tidsperioden och ligger på omkring 10 ton per person och år. Målet bedöms därför inte vara uppnått
och trenden bedöms vara neutral.

Om målet
Växthusgasutsläpp kan beräknas genom att antingen undersöka (1) geografiskt avgränsade utsläpp,
(2) produktionsbaserade utsläpp eller (3) konsumtionsbaserade utsläpp. När man beräknar de
geografiskt avgränsade utsläppen inkluderas endast utsläpp som sker inom ett avgränsat område, i
detta fall innanför Alingsås kommungränser. Produktionsbaserade utsläpp omfattar utsläpp som är
orsakade av svenska aktörer som skett både innanför och utanför de geografiska gränserna.
Konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar alla produktionsbaserade utsläpp men tar också hänsyn till de
utsläpp som orsakats av vår konsumtion, var än i världen utsläppen skett.
I begreppet växthusgaser inkluderas följande föreningar:








Koldioxid (CO2)
Metan (CH4)
Dikväveoxid/lustgas (N2O)

Hydrofluorkarboner (HFC)
Perfluorkarboner (PFC)
Svavelhexafluorid (SF6 )

De olika växthusgaserna har olika stor klimatpåverkan och för att underlätta beräkningar och
jämförelser dem emellan mäts utsläpp i koldioxidekvivalenter, det vill säga mängden av en växthusgas
uttryckt i den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt.

Resultat per indikator
Utsläpp av växthusgaser per invånare i Alingsås kommun
De geografiskt avgränsade utsläppen av växthusgaser baseras på den utsläppsdata som Sverige
rapporterar in för uppföljning av klimatmålen som satts upp inom FN, EU och nationellt. Resultatet
baseras på en metodik där utsläppen för Sverige har fördelats över landet i ett rutnät där
rutorna motsvarar 1 km2. Alingsås utsläppsdata är direkt nedskalad från nationell utsläppsdata.
Utsläppen av växthusgaser blir dock mindre tillförlitliga när metoden tillämpas på kommunal nivå och
resultatet i diagrammet bör därför tolkas med viss reservation.
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År 2017 uppgick växthusgasutsläppen inom Alingsås kommuns geografiska område till 2,6 ton
koldioxidekvivalenter per invånare, vilket är en minskning på 46 procent sedan 1990. Utsläppen har
dock planat ut något de senaste åren.
Att endast titta på de geografiskt avgränsade utsläppen kan dock ge en missvisande bild över Alingsås
faktiska utsläpp. Alingsåsarnas konsumtionsbaserade utsläpp idag är troligtvis ungefär lika höga som
de var år 1990, vilket leder till att miljömålet inte bedöms vara uppnått.
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Mål 13. Invånarnas energianvändning
Målformulering: Totala energianvändningen per invånare i Alingsås kommun
ska minska med 20 % jämfört med 2008

Målet bedöms inte kunna uppnås och trenden är neutral.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Totala energianvändningen per invånare i Alingsås kommun

Sammanvägt resultat
Den totala energianvändningen inom Alingsås kommun har ökat sedan 2008, men det har också
antalet invånare. Sammantaget resulterar detta endast i en marginell minskning i energianvändning per
invånare. Målet bedöms därför inte kunna nås och eftersom energianvändningen varierat mellan åren
till att vara både högre och lägre än vad den är idag så bedöms trenden som neutral.

Om målet
Den miljö- och klimatpåverkan som härstammar från Sveriges energianvändning är direkt kopplad till
vilka energikällor vi väljer att nyttja samt hur vi väljer att exploatera naturen för att säkra en trygg
energiförsörjning.. Genom att arbeta mot att minska energiförbrukningen och ställa om till förnybara
energikällor kan både åtgången av naturresurser minska och utsläppen av växthusgaser sjunka.

Resultat per indikator
Totala energianvändningen per invånare i Alingsås kommun
Mellan år 2008-2017 har den totala energianvändningen inom Alingsås kommun ökat med 97 722
MWh, vilket motsvarar en ökning om 12 procent. Sett till energianvändning per invånare har
användningen ökat fram till år 2011 för att sedan minska. Överlag har trenden varit relativt stabil över
tidsperioden med en svag minskning om 0,6 MWh/invånare, vilket motsvarar 2,6 procent (tabell 4).
Vädret spelar en viktig roll för hur mycket energi som förbrukas och kan vara en anledning som
förklarar variationen i energianvändningen. Likaså kan utveckling inom bygg- och teknikbranschen
också ha bidragit till variationen i invånarnas energianvändning.

Tabell 4. Totala energianvändningen (MWh) per invånare i Alingsås kommun (Källa: SCB).

Total
energianv.
Invånarantal
Energianv. per
invånare

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

856 346

894 073

922
852

1 106
431

1 097
564

1 067
606

1 088
349

1 041
642

971
881

904
075

37247

37515

37796

38053

38355

38619

39188

39602

40045

40390

23,0

23,8

24,4

29,1

28,6

27,6

27,8

26,3

24,3

22,4
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Mål 14. Förnybar energi
Målformulering: Andelen förnybar energi för uppvärmning, transport och
industriella processer ska öka med 50%

Målet bedöms inte kunna uppnås men trenden är positiv.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:
 Totala slutanvändningen av förnybar energi i Alingsås kommun

Sammanvägt resultat
Sedan de lokala miljömålen antogs har SCBs uppföljning av förnybar energi förändrats och en större
andel sektorsindelad data har sekretessbelagts. I denna uppföljningsrapport har fokus därför lagts på
att beräkna den totala användningen av förnybar energi inom alla sektorer, eftersom det ger en mer
exakt och tillförlitlig bild över energisituationen. Det totala slutanvändningen av förnybar energi inom
kommunen visar på att målet inte kommer nås inom tidsramen, men att trenden för den förnybara
bränsleanvändningen är positiv.

Om målet
Övergången till förnybara energikällor är nödvändig för att minska påverkan på klimatet. Sveriges
riksdag har antagit målet att andelen förnybar energi bör vara minst 50 procent till år 2020. På
nationell nivå var målet redan avklarat år 2012, men på kommunal nivå kan energianvändningen
variera stort. För att få en tydlig bild över energisituationen i Alingsås kommun undersöks här den
totala användning av förnybar energi inom kommunens geografiska område. Den totala
energianvändningen är en sammanställning av energistatistik från flera förbrukarkategorier som
inkluderar jordbruk, skogsbruk och fiske, uppvärmning av småhus, fritidshus och flerbostadshus,
transporter, industrier och den offentliga verksamheten.

Resultat per indikator
Totala slutanvändningen av förnybar energi i Alingsås kommun
Hela den geografiska kommunens totala slutanvändning av förnybar energi har ökat med 22 GWh
mellan år 2013 och 2017 (tabell 5). Detta motsvarar en ökning på närmare 10 procent.
Energianvändningen har både ökat och minskat under åren men den övergripande trenden bedöms
ändå vara positiv. Sekretessbelagd data gör det dock svårt att beräkna den faktiska andelen förnybar
energi som används i kommunen och trenden ska därför analyseras med viss reservation för
databortfall.
All fjärrvärme som distribueras i Alingsås tätort framställs genom fliseldning, vilket är ett förnybart
bränsle. Lokala lösningar för uppvärmning av byggnader som inte är anslutna till fjärrvärmenätet är
däremot till stor del okända, vilket gör att man inte kan fastställa den totala andelen förnybar energi
som används för uppvärmning.
En liknande osäkerhet råder för användningen av förnybar el eftersom varje invånare själv bestämmer
energibolag och typ av elabonnemang. Detta försvårar uppskattningarna över hur mycket el som
kommer från förnybara energikällor och en säker siffra kan därför inte fastställas.
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Tabell 5. Totala slutanvändning av energi (MWh) inom Alingsås kommuns geografiska område uppdelat per bränsletyp och
år (Källa: SCB).
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

310 673

538 377

501 157

467 345

504 022

473 961

351 464

..

0

0

0

0

0

0

0

0

..

..

..

0

0

0

0

..

19 900

21 899

..

46 440

43 033

38 075

70 689

79 219

Fast (förnybara)

..

..

..

56 567

52 899

53 427

..

49 215

Gas (förnybara)

0

0

0

0

0

0

0

0

Fjärrvärme

144 966

115 723

125 906

124 047

123 654

114 153

123 334

120 867

El

387 967

372 493

382 049

373 207

364 742

362 028

..

..

Summa förnybara
energikällor
(exkl. el)

..

..

..

227 054

219 586

205 655

..

249 301

Summa bränsletyp

922 852

1106 431 1097 564 1067 606

1088 349

1041 642

971 881

904 075

Flytande (icke
förnybara)
Fast (icke
förnybara)
Gas (icke
förnybara)
Flytande
(förnybara)

Med (..) menas att uppgiften är sekretessmarkerad.
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Mål 15. Energieffektiva byggnader
Målformulering: Nya byggnader och omfattande ombyggnader ska
kännetecknas av mycket hög energieffektivitet (25% lägre än byggnormen)

Målet bedöms kunna uppnås och trenden är neutral.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:
 Andelen kommunägd fastighets- och lokalyta som byggs med lågenergi- eller
passivhusteknik.

Sammanvägt resultat
Alingsås kommunägda fastighetskoncern – Alingsåshem – strävar vid ny- och ombyggnationer av
fastighetslokaler efter att lokalernas energianvändning ska vara minst 25 procent lägre än kraven som
ställs i Boverkets byggregler (BBR). Alingsåshem bygger sedan flera år tillbaka enligt lågenergi- eller
passishusteknik. Målet bedöms därför vara uppnått och eftersom byggtekniken redan är etablerad
sedan ett antal år tillbaka bedöms trenden vara neutral.

Om målet
Växthusgasutsläpp från bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges totala
utsläpp. Av detta utgör uppvärmning och övrig energianvändning en stor del av utsläppen. Att bygga
energieffektiva byggnader eller energioptimera redan existerande byggnader kan därför ha betydande
effekt på byggnadens klimatpåverkan över dess livscykel. Byggnader som kännetecknas av mycket
hög energieffektivitet tolkas i denna uppföljningsrapport omfatta byggnader som byggts med
lågenergi- eller passivhusteknik.

Resultat per indikator
Andelen kommunägd fastighets- och lokalyta som byggs med lågenergi- eller
passivhusteknik
Passivhus och lågenergihus är byggkoncept för energisnåla hus som byggs enligt definierade
standarder. Jämfört med ett vanligt bostadshus är passiv- och lågenergihus utformade för att på ett
effektivt sätt ta tillvara på värmen i inomhusluften. Detta ger energibesparingar och därmed minskad
klimatpåverkan.
Sedan 2010 har den kommunala verksamhetens alla ny- och ombyggda fastighets- och lokalytor
byggts med lågenergi- eller passivhusteknik. Totalt motsvarar detta en yta på 44 745 m2.
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Mål 16. Den bebyggda miljön
Målformulering: Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö också ur ett ekologiskt perspektiv, både inomhus och utomhus

Målet bedöms delvis ha uppnåtts men trenden är oviss.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:





Närhet till grönområde
Andelen badplatser med utmärkt badvattenkvalitet
Bullernivåer i väg- och spårtrafik
Radon i kommunägda flerbostadshus samt skolor

Sammanvägt resultat
Sammantaget visar två av fyra indikatorer positiva trender medan trenderna för de andra två är negativ
respektive oviss. Målet bedöms vara uppnått till viss del, men eftersom trenderna mellan indikatorerna
är motstridiga bedöms den övergripande trenden vara oviss.

Om målet
Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samtidigt som den ska utformas så en
hållbar utveckling främjas. Till den bebyggda miljön räknas natur- och kulturvärden som antingen är
byggnader eller områden som förekommer naturligt i landskapet. En god bebyggd miljö syftar också
till miljön människor exponeras för både inomhus och utomhus. Det ekologiska perspektivet tolkas i
denna uppföljningsrapport som invånarnas tillgång till naturupplevelser och rekreation.

Resultat per indikator
Närhet till grönområde
Bostadsnära natur kan ha kulturella, sociala och ekologiska värden som gynnar såväl människors hälsa
och välbefinnande som miljön. Närheten till ett grönområde är en viktig faktor för hur mycket området
utnyttjas. Boverket har därför tagit fram riktvärden som de rekommenderar ska följas vid
stadsplanering för att kunna förse befolkningen med en överkomlig närhet till grönområden. I SCB:s
definition innefattar ett grönområde flera grönytor som tillsammans utgör en yta om minst 0,5 hektar
och som är allmänt tillgängligt. I den här uppföljningsrapporten avgränsas grönområden till att
inkludera skog, parker, kyrkogårdar och andra grönstråk som helt eller delvis är tillgängliga för
allmänheten. Privata gräsmattor och idrottsanläggningar ingår inte.
Totalt befinner sig 1509,8 hektar mark av Alingsås tätort inom 500 meter (fågelvägen) från närmsta
grönområde om 0,5 hektar (figur 10). Detta utgör 99,9 procent av den totala tätortsytan. Hur
invånarnas närheten till grönområden förändrats genom åren är svårt att säga, men det är viktigt att
bevara de grönområden som finns i staden idag.. Det är rimligt att anta att övriga orter i kommunen
som är betydligt mindre till ytan än Alingsås tätort har ett större inslag av grönska och därmed
befinner sig inom 500 meter till närmsta grönområde.

33
Sida 72 av 317

Figur 10. Karta över Alingsås tätort. Områden som har längre än 500 meter till närmsta grönområde om 0,5 hektar är
markerade i rött. Blått representerar vatten och gult representerar jordbruksmark. Mörkgröna områden representerar
kommunens större grönområden och vita områden är annan mark som befinner sig utanför tätortens gränser.

Andelen badplatser med utmärkt badvattenkvalitet
Högkvalitativt badvatten är viktigt ur rekreationssyfte och för folkhälsan. Ingen ska behöva riskera att
insjukna efter att ha besökt någon av de lokala badplatserna i Alingsås kommun. För att försäkra sig
om att allmänheten badar säkert gör kommunen regelbundna provtagningar för att kontrollera vattnets
status.
Samtliga badplatser i Alingsås kommun bedömdes år 2018 ha ”Utmärkt” badvattenkvalitet med
avseende på de uppmätta halterna E.coli-bakterier samt intestinala enterokocker. Detta är en
förbättring och en positiv trend sedan år 2010 då två badplatser, Playa Mjörn och Kabelbadet i
Gerdsken, klassades ha ”Bra” vattenkvalitet avseende intestinala enterokocker (tabell 6).
Bakterier som påträffas i flera av Alingsås badvatten kommer med stor sannolikhet från gödsel och
orenat avloppsvatten. Trots att badplatserna har en tjänlig vattenkvalitet behöver mer resurser läggas
på proaktiva åtgärder och rening av vattendrag uppströms för att på bästa sätt motverka dålig
vattenstatus i alla ytvatten.

Tabell 6. Status för badvattenkvalitet för samtliga badplatser i Alingsås kommun (Källa: Havs- och vattenmyndigheten).
Badplats
Anten, Gräfsnäs slottspark
Anten, Looviken
Gerdsken, Kabelbadet
Gerdsken, Linnebäck
Mjörn, Bergsjödalsviken
Mjörn, Lövekulle camping
Playa Mjörn
Stora Färgen, Lygnareds camping
Sävelången, Ingareds badplats

EU-bad
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja

Klassificering 2010
Utmärkt
Utmärkt
Bra
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Bra
Utmärkt
Utmärkt
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Klassificering 2018
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt
Utmärkt

Bullernivåer från väg- och spårtrafik
Genom tätorten Alingsås passerar både järnväg och motorväg E20 vilket gör att bullernivåerna i
tätorten uppskattas utgöra de högsta kontinuerliga bullernivåerna i kommunen. De senaste uppmätta
bullernivåerna inom tätorten Alingsås kan avläsas från en bullerkarta från år 2009 (figur 11 och 12).
Eftersom Alingsås kommun inte utför några kontinuerliga bullermätningar kan inga exakta
bullervärden redovisas utöver informationen som framgår i bullerkartan.
Enligt Trafikverkets beräkningar har trafikflödet (antalet fordon) längs med E20 mellan Göteborg och
Alingsås ökat mellan år 2006-2015. Troligtvis kan detta medföra högre bullernivåer i tätorten än vad
som uppmättes 2009 men eftersom detta inte följts upp bedöms trenden som oviss. Inga uppgifter
finns tillgängliga över trafikflödets förändringar i spårtrafiken.

Buller från vägtrafik

Bullernivåer

Figur 11. Dygnsmedelvärde (medelvärdet av trafikbuller under ett normalt dygn) för buller (dBA) från vägtrafik genom
Alingsås tätort år 2009 (Källa: Alingsås kommuns bullerkarta).
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Buller från spårtrafik

Bullernivåer

Figur 12. Dygnsmedelvärde (medelvärdet av trafikbuller under ett normalt dygn) för buller (dBA) från spårtrafik genom
Alingsås tätort år 2009 (Källa: Alingsås kommuns bullerkarta).

Radon i kommunägda flerbostadshus samt skolor
Radon är en radioaktiv gas som naturligt bildas i berggrunden och i grundvatten. Gasen är inte direkt
skadlig för hälsan men kan utgöra en hälsorisk vid lång exponeringstid. Enligt både
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och Boverkets byggregler är riktvärdet för radon i inomhusluft i
befintlig bebyggelse maximalt 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). I dagsläget
fokuserar Alingsås kommun på att mäta och åtgärda undermåliga radonhalter i samtliga av
allmännyttans flerbostadshus och lokaler. Diagrammen (figur 13 och 14) visar resultatet från alla
mätningar som utförts i samtliga flerbostadshus och skolor, oavsett år.
Alingsås kommun bedriver kontinuerlig tillsyn i kommunägda flerbostadshus och skolor. Totalt har
459 flerbostadshus genomgått radonmätningar varav 84 procent hade godkänd status (figur 13).
Samtliga inventerade fastigheter tillhörande skolväsendet har godkänd radonhalt (figur 14).
Det är viktigt att ha i åtanke att resultatet endast ger en ögonblicksbild över den aktuella
radonsituationen. För att inte försämringar av radonstatusen i bostäder och lokaler ska undgå den
ansvariga tillsynsmyndigheten rekommenderar strålsäkerhetsmyndigheten att tillsyn ska infalla vart
tionde år eller när fastigheten genomgått en väsentlig förändring.
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Figur 13. Status för radon i flerbostadshus i Alingsås kommun (Källa: Miljöskyddskontoret).

Figur 14. Status för radon i skolor i Alingsås kommun (Källa: Miljöskyddskontoret).
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Mål 17. Hushållsavfall
Målformulering: Mängden hushållsavfall per invånare ska minska jämfört med
2008

Målet bedöms vara uppnått och trenden är neutral.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:


Mängd insamlat hushållsavfall per invånare i Alingsås kommun

Sammanvägt resultat
Mängden hushållsavfall per invånare har minskat i Alingsås kommun men förändringen är ytterst
marginell. Miljömålets formulering syftar dock till en minskning, oavsett hur stor eller lite den är.
Baserat på detta bedöms målet vara uppnått. Avfallsmängderna har varierat under perioden och den
övergripande trenden anses därmed vara neutral.

Om målet
Det är viktigt att beakta en produkts eller varas miljöpåverkan över hela dess livscykel. Såväl
produktion som användning och efterbehandling av avfall kan, om det sköts illa, orsaka skador på
både människors hälsa och på miljön. Den största miljövinsten är att inte nyproducera i onödan utan
planera inköp bättre och återanvända istället för att kasta.

Resultat per indikator
Mängd insamlat hushållsavfall per invånare i Alingsås kommun
Mängden insamlat hushållsavfall har minskat från 484 kg per invånare till 473 kg per invånare mellan
år 2008-2018 (figur 15). Dock har mängden hushållsavfall både ökat och minskat under tidsperioden
vilket gör det svårt att avläsa någon tydlig trend. Eftersom förändringarna varit marginella under den
senaste 10-årsperioden så bedöms trenden därför vara neutral.

Figur 15. Mängden insamlat hushållsavfall per år i Alingsås kommun år 2008-2018 (Källa: Avfall Sverige).
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Mål 18. Luftföroreningar
Målformulering: De nationella miljömålen avseende luftföroreningar ska klaras
i hela kommunen

Målet bedöms delvis vara uppnått och trenden är positiv.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:





Halten NO2 i utomhusluft
Halten lättflyktiga organiska föreningar i utomhusluft
Halten partiklar i utomhusluft
Halten bensapyren i utomhusluft

Sammanvägt resultat
Halterna av samtliga luftföroreningarn har minskat under de senaste åren och underskrider, i de flesta
fall, riktvärdena som framgår av preciseringarna under den nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft.
Uppgifterna om årsvisa föroreningshalter är i viss mån bristfällig och alla föroreningar av intresse för
det nationella miljömålet Frisk luft är inte uppmätta. Den sammantagna bedömningen är därför att
målet delvis är uppnått och att trenden är positiv.

Om målet
I luften kan det cirkulera otaliga föroreningar som kan påverka både miljön och människors hälsa.
Regeringen har beslutat om miljökvalitetsnormer som sätter tak för i hur hög halt de olika
föroreningarna maximalt får förekomma. Vid sidan av dessa finns preciseringar för ett tiotal
luftföreningar som bör tolkas som vägledande riktvärden. Preciseringarna bör inte överskridas
eftersom vissa luftföroreningar kan ha en skadeverkan på hälsan även om halterna är lägre än
miljökvalitetsnormerna.
Totalt finns sju mätstationer utplacerade i Alingsås kommun (tabell 7) varav sex stycken mäter
halterna av NO2 och fem stycken mäter halterna av lättflyktiga organiska föreningar (VOC). Samtliga
mätstationer är stationerade i gaturum, förutom Kungsgatan. En av mätstationerna, Hemvägen, blev
endast uppmätt år 2018 och inkluderas därför inte i diagrammen som visar utvecklingen över tid.
Halterna av partiklar och bensapyren har endast uppmätts för enstaka år.

Tabell 7. Mätstationernas placeringar med omgivning.
Mätstationernas placering
Drottninggatan
Kungsgatan
Norra Strömgatan
Västra Ringgatan
Gärdesgatan
Väg 180
Hemvägen

Omgivande miljö
Gaturum
Urban bakgrund
Gaturum
Gaturum
Gaturum
Gaturum
Gaturum
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Resultat per indikator
Halten NO2 i utomhusluft
Förhöjda halter av kvävedioxid i luften kan orsaka skador på både miljön och människors hälsa.
Eftersom Alingsås kommun saknar stora industrier kommer de flesta utsläppen av kvävedioxid
sannolikt från vägtrafik.
På samtliga mätstationer underskrider halterna för NO2 miljökvalitetsnormerna. Bara på Gärdesgatan
överskrider NO2-halterna de nationella riktvärdena. Under perioden 2010-2018 är det endast
Ringvägen och Gärdesgatan som haft halter som överskridit riktvärdet (precisionen) för det nationella
miljökvalitetsmålet Frisk luft (figur 16). Halterna av NO2 har på alla mätstationer, förutom Väg 180,
minskat sedan 2010 eller sedan det år de första gången togs i bruk. Trenden bedöms därför vara
övervägande positiv.

Figur 16. Utsläppshalter av kvävedioxid i Alingsås tätort år 2010-2018 (Källa: Miljöskyddskontoret).

Halten lättflyktiga organiska föreningar i utomhusluft
Lättflyktiga organiska föreningar (VOC) skapas antingen genom naturliga processer eller genom
onaturliga processer (till exempel fordonstrafik och industriprocesser). Dessa föroreningar kan skada
hälsan och utgör viktiga komponenter i bildandet av marknära ozon som också har påvisats orsaka
negativa hälso- och miljöeffekter. Alingsås kommun har sedan lång tid tillbaka mätt halterna av tre
lättflyktiga organiska föreningar: bensen, toluen och xylen. Bland dessa är det bara bensen som har ett
preciserat nationellt riktvärde.
År 2010 fanns fyra mätstationer: Drottninggatan, Kungsgatan, Norra Strömgatan och Västra
Ringgatan och år 2016 tillkom stationen Gärdesgatan. Bensenhalten har sjunkit vid samtliga
mätstationer från att år 2010 överskrida till att år 2018 underskrida de nationella riktvärdena. Under
perioden har högst halter uppmätts längs Västra Ringgatan och längs Kungsgatan (figur 17). Även
toluen och xylen har sjunkit vid alla mätstationerna (figur 18 och 19).
I nationella emissionsdatabasen finns samlad mätning över samtliga lättflyktiga organiska föreningar
mellan år 1990-2017. Enligt databasens mätningar har den totala årliga utsläppen av lättflyktiga
organiska föreningar i Alingsås kommun minskat från 619 ton till 376 ton, vilket motsvarar en
minskning om 39 procent (tabell 8). Sammantaget bedöms trenden vara positiv.
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Figur 17. Utsläppshalter av bensen i Alingsås tätort år 2010-2018 (Källa: Miljöskyddskontoret).

Figur 18. Utsläppshalter av toluen i Alingsås tätortår 2010-2018 (Källa: Miljöskyddskontoret).

Figur 19. Utsläppshalter av xylen i Alingsås tätortår 2010-2018 (Källa: Miljöskyddskontoret).
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Halten partiklar i utomhusluft
Partikelhalter har på senare år blivit allt mer uppmärksammat eftersom nya rön kontinuerligt visar på
de negativa hälsoeffekterna. Trafiken utgör den främsta utsläppskällan och frigör två sorters partiklar:
PM10 (partiklar som är mindre än 10 mikrometer) och PM2,5 (partiklar som är mindre än 2,5
mikrometer).
I Alingsås kommun har PM10endast mätts vid ett tillfälle år 2010 vid väg E20 påvisades.
Årsmedelhalten uppmättes till 17 μg/m3 luft, vilket överstiger riktvärdet på 15 μg/m3 luft. Data från
den nationella emissionsdatabasen över perioden 1990-2017 visar dock på att de totala
utsläppshalterna av både PM10 och PM2,5 har minskat i Alingsås kommun (tabell 8). Dessa siffror talar
för att de överskridande partikelhalterna sannolikt är lägre idag än vid den senaste mätningen 2010.
Trenden bedöms därför vara positiv.

Halten bensapyren i utomhusluft
Bensapyren är en cancerframkallande förening som bildas vid eldning av ved, pellets och olja samt vid
rökning. Alingsås kommun har aldrig mätt halterna av bensapyren, men enligt en nationell kartering
utförd av SMHI år 2012 (Identifiering av potentiella riskområden för höga halter av benso(a)pyren)
har de högsta halterna av bensapyren uppskattats ligga på 0,57 ng/m3 luft under ett normalår. Detta
underskrider miljökvalitetsnormen men inte miljökvalitetsmålets riktvärde som bestämts till 0,1 ng/m3
luft. Sedan dess har dock de totala utsläppen av bensapyren i Alingsås kommun påvisats minska
(tabell 8) vilket är en trolig effekt av skarpare krav på rökgasrening och minskad vedeldning. De
sjunkande halterna bensapyren innebär att trenden är positiv.

Tabell 8. Den totala mängden utsläpp (ton) av respektive partikel och förening per år (Källa: Nationella
emissionsdatabasen).
Förorening

1990

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PM10

104,9

92,6

98,9

88,8

91,6

85,3

87,2

81,9

80,3

81,6

83,5

PM2,5

67,7

55,8

60,1

51,8

51,1

48,9

47,1

43,7

41,3

41,7

42,8

619,4
9,4

576,7
10,0

476,0
9,1

456,5
9,2

426,9
8,8

416,6
8,8

406,7
8,0

392,0
7,8

376,9
8,0

376,0
8,1

VOC
1038,4
Bensapyren* 11,2
*avser tusen ton.
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Mål 19. Invånarnas miljömedvetenhet
Målformulering: Miljömedvetenheten är hög bland invånarna i Alingsås
kommun

Målets uppfyllnad kan inte bedömas och trenden är oviss.
Miljömålsbedömningen baseras på följande indikatorer:




Antal resenärer i kollektiv stads-, lokal- och regionstrafik
Antal bilar per invånare i Alingsås kommun
Antal skolor i Alingsås kommun med hållbarhetsutmärkelse

I den sammanvägda bedömningen ingår även följande indikatorer från andra mål:




Växthusgasutsläpp per invånare i Alingsås kommun
Totala energianvändningen per invånare i Alingsås kommun
Mängd insamlat hushållsavfall per invånare i Alingsås kommun

Sammanvägt resultat
Sammantaget har alingsåsarnas resande på de undersökta kollektivtrafiksträckorna ökat. Antal bilar
som helt eller delvis är fossilfria har ökat, samtidigt som även det totala bilinnehavet i kommunen
ökat. Några skolor i kommunen har valt att certifiera sig enligt någon hållbarhetsmärkning och åtar sig
därmed att arbeta strukturerat och engagerat med processer för hållbar utveckling. Det är dock svårt att
dra några generella slutsatser om alingsåsarnas miljömedvetenhet och både måluppfyllelse och trend
bedöms därför som ovissa.

Om målet
Smarta val i vardagen kan ha betydande effekt på den totala miljöpåverkan och resultera i stor
miljönytta. Detta innefattar alla val som människor gör oavsett om det är på fritiden eller arbetstiden.
Eftersom begreppet miljömedvetenhet omfattar ett brett spektrum av indikatorer så har en
sammanvägd bedömning av indikatorer under detta och andra miljömål utförts. Dock är det svårt att
dra några generella slutsatser utan att genomföra en omfattande kvalitativ studie, vilket inte var möjligt
inom ramen för denna miljömålsuppföljning.

Resultat per indikator
Antal resenärer i kollektiv stads-, lokal- och regionstrafik
Alingsås är en pendlarkommun och ett stort antal invånare använder Alingsåspendeln dagligen för att
ta sig till och från arbetet. År 2015-2018 ökade det årliga antalet resenärer på Alingsåspendeln från 3
miljoner till närmare 3,5 miljoner resenärer (figur 20a). Detta motsvarar en årlig ökning med ungefär 5
procent och en total ökning om 16 procent. Under samma tidsperiod har det totala antalet resenärer i
stads- och lokaltrafiken inom kommunens gränser istället minskat från 825 588 till 797 848 resenärer,
vilket motsvarar en minskning om 3 procent. (figur 20b). Baserat på den analyserade resestatistiken
bedöms den övergripande trenden vara övervägande positiv. Resultaten bör dock tolkas med
reservation eftersom statistik från biljettköp via ToGo-appen inte räknats med i analysen vilket
sannolikt exkluderar en stor andel av resenärerna.
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Figur 20. Antal resenärer (a) på Alingsåspendeln samt (b) i lokaltrafiken år 2015-2018 (Källa: Samhällsbyggnadskontoret).

Antal bilar per invånare i Alingsås kommun
Antalet bilar per person ökade mellan 2010-2018 från 385 bilar till 405 bilar per tusen invånare (figur
21). Andelen nyregistrerade bilar som helt eller delvis drivs på el har ökat under samma tidsperiod
men utgör en förhållandevis liten andel jämfört med de fossildrivna bilarna (figur 22). Att dra några
slutsatser om alingsåsarnas miljömedvetenhet utifrån detta är svårt. Eftersom ökningen av antalet bilar
per invånare endast är marginell, liksom ökningen av elbilar och el- och laddhybridbilar, så bedöms
trenden därmed vara neutral.
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Figur 21. Antal bilar per tusen kommuninvånare Alingsås kommun (Källa: SCB).

Figur 22. Antal nyregistrerade bilar per drivmedelstyp i Alingsås kommun (Källa: SCB).

Antal skolor i Alingsås kommun med hållbarhetsutmärkelse
Att tidigt introducera hållbarhetsfrågor i undervisningen kan sannolikt utveckla barnens miljö- och
klimattänk i tidigare åldrar. År 2018 hade en av grundskolorna och fyra av förskolorna fått
utmärkelsen Grön Flagg. Samma år erhöll Alströmergymnasiet utmärkelsen Skola för hållbar
utveckling. Båda utmärkelserna visar att skolorna aktivt arbetar på ett strukturerat och engagerat sätt
med hållbarhetsfrågor men eftersom det inte finns några uppgifter över tidigare utmärkelser så bedöms
trenden vara oviss.
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Slutsats
Det är tydligt att majoriteten av Alingsås lokala miljömål inte kommer nås i tid och att miljöarbetet
behöver intensifieras med kraftfulla och effektiva åtgärder. För att lyckas nå generationsmålet krävs en
lokal omställning och den kommunala verksamheten bär en viktig roll för genomförandet av
miljöåtgärder. Likväl utgör den kommunala verksamheten en förhållandevis liten del av kommunens
totala miljöpåverkan. Förändringar krävs därför också på individnivå för att kommunen som helhet ska
komma längre i det övergripande miljöarbetet. Behovet av ett upptrappat miljöarbete är också tydligt i
både det regionala och nationella miljöarbetet där endast ett av de nationella miljömålen, Skyddande
ozonskikt, bedöms vara uppnått.
Alingsås kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som beslutades av
FN i september 2015. För att tydliggöra kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling har
Kommunfullmäktige antagit en policy för hållbar utveckling. Policyn ska verka styrande i planering,
budgetering, upphandling, uppföljning och genomförande av kommunens verksamhet. Genom
policyns efterlevnad och ett aktivt hållbarhetsarbete kommer Alingsås kommun att ta stora steg mot ett
mer hållbart Alingsås och bidra till att lösa flera av miljöproblemen såväl lokalt som nationellt och
globalt.
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Källor
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Mål 1: Våtmarksyta i planlagda områden och jordbruksbygder
Resultatet är baserat på data från Länsstyrelsens våtmarksinventering 2015 och beräknades av miljöskyddskontoret.
Mål 2: Biologisk mångfald och traditionella natur- och kulturvärden
Alingsås kommun. (2018). Kulturmiljöprogram. Alingsås kommun. Hämtad från https://www.alingsas.se/bygga-bo-ochmiljo/kulturhistorisk-skatt-samlad.
Artdatabanken, SLU. (2019-10-22). Artportalen 2.13.5.1. Hämtad från https://artportalen.se/ViewSighting/SearchSighting.
Jordbruksverket. (2019). Betesarealens användning efter kommun och gröda. År 2003-2019. [Datafil]. Hämtad från:
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Arealer_
_1%20Riket%20län%20kommun/JO0104B7.px/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625 [2019-10-18].
Jordbruksverket. (2019). Ekologiskt odlad jordbruksmark i hektar efter kommun. År 2009-2018. [Datafil]. Hämtad från:
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Ekologis
k%20produktion__1%20Ekologiskt%20odlad%20jordbruksmark/JO0104C3.px/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc978e127837625 [2019-10-18].
SCB. (2019). Skyddad natur-Rapporter. Stockholm: Statistiska centralbyrån. Hämtad från: http://www.scb.se/mi0603. [201910-18].
Mål 3: Utfasning av särskilt farliga kemiska produkter
Information tillhandhållen från kommunledningskontoret samt barn- och ungdomsförvaltningen.
Mål 4: Inköp av miljöanpassade alternativ
Information tillhandhållen från kommunledningskontoret.
Mål 5: Prioriterade förorenade områden
Resultat från riskklassbedömning tillhandhållen från Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Mål 6: Inköpt av ekologiska livsmedel
Kolada. (2019). Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%). Stockholm: Kommun- och landstingsdatabasen.
[Datafil]. Hämtad från: https://www.kolada.se/index.php?_p=jamforelse&unit_id=16707 [2019-10-18].
Information tillhandhållen från kommunledningskontorets upphandlingsenhet samt från barn- och ungdomsförvaltningen.
Mål 7: Skyddade grundvattenförekomster
Vatteninformationssystem Sverige (VISS). (2019). Hämtad från:
https://viss.lansstyrelsen.se/SearchResults.aspx?ViewType=0&q=alings%C3%A5s&s=S%C3%B6k [2019-10-18].
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Mål 9: Miljön i och kring Lillån
Information tillhandhållen från Samhällsbyggnadskontorets gatu- och parkenhet.
Mål 10: Omvandlingsområden för avlopp
Alingsås kommun. (2010). Strategi för avlopp och vatten i Alingsås kommun. Alingsås kommun. sid. 32.
Information tillhandhållen från Miljöskyddskontoret och Samhällsbyggnadskontoret.
Mål 11: Avloppsanläggningar med god reningsgrad
Information tillhandhållen från Miljöskyddskontoret.
Mål 12: Utsläpp av växthusgaser
Nationella emissionsdatabasen. (2019-06-15). Länsrapport, 2019-06-15 [Datafil]. Hämtad från
http://www.airviro.smhi.se/cgi-bin/RUS/apub.html_rusreport.cgi [2019-10-18].
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Kommunstyrelsen

Revidering av lokala miljömål
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 24 november 2010, §189 Alingsås lokala miljömål. Dessa
gällde för åren 2011-2019 med delmål för år 2011-2013. Miljömålen är således i behov av
revidering.
Förvaltningens synpunkter
Alingsås kommun har haft 19 lokala miljömål för åren 2011-2019 med delmål för år 20112013. Miljömålen togs fram i en omfattande process som inkluderade både politiker och
tjänstepersoner.
Till grund för Alingsås lokala miljömål låg de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande
etappmål för 2020. Dessa ska nu revideras av Naturvårdsverket. Även länsstyrelsen har
påbörjat en process där de regionala miljökvalitetsmålens tilläggsmål ska ses över.
I september antog kommunfullmäktige en policy för hållbar utveckling i Alingsås. Policyn
beskriver hur kommunen ska ta sig an Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen
med sina tillhörande 169 delmål. Av dessa delmål är närmare 40 stycken direkt tillämpbara
på lokalt miljö- och klimatarbete. Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 november 2019, §
218 ska uppföljning av Agenda 2030 ersätta de tidigare miljö- och sociala boksluten.
Kommunledningskontoret anser att målen i Agenda 2030 är tillräckliga för att vägleda
kommunens strategiska miljöarbete. Ytterligare lokala miljömål innebär inte mer miljönytta
men kräver stor arbetsinsats, såväl under framtagningsprocess som vid uppföljning.
Eftersom de nationella miljökvalitetsmålens etappmål ska revideras är det i nuläget lämpligt
att inte invänta resultatet av den processen, utan istället anta de globala hållbarhetsmålen
och lägga fokus på det aktiva åtgärdsarbete som krävs för att åstadkomma ett hållbart
Alingsås.
Ekonomisk bedömning
Ingen kostnad.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
De globala målen i Agenda 2030 antas som Alingsås miljömål för åren 2020-2030.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och styrelser.
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Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-19

Anna Wenstedt
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ALINGSÅS KOMMUNS POLICY
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
UTIFRÅN FN:s AGENDA 2030
Antagen av kommunfullmäktige den 25 september 2019, § 175
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Inledning
Genom antagandet av Agenda 2030 har alla världens länder för första gången enats om en global
agenda för hållbar utveckling. Målet är att till år 2030 genomföra en samhälls-förändring som
leder till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling som skyddar vår planet,
utrotar fattigdom och genererar en god välfärd för alla människor. Agendan ska vägleda de beslut
som länderna fattar, med hänsyn tagen till den nationella kapaciteten och utvecklingsnivån, och
innebära en ambitionshöjning i arbetet med hållbar utveckling i alla länder.
Under de senaste 25 åren har stora framsteg skett globalt. Det är färre människor som lever i
extrem fattigdom, barnadödligheten har minskat och livslängden ökat, spridningen av
informations- och kommunikationsteknik har möjliggjort nya lösningar och ökad kunskap.
Samtidigt finns det stora utmaningar som behöver lösas; ökade klyftor mellan och inom länder,
kränkningar av de mänskliga rättigheterna, negativa konsekvenser av klimatförändringar, hot mot
ekosystemen samt pågående konflikter och humanitära kriser. Att uppnå de mål som satts i
Agenda 2030 kommer därför att kräva stor politisk vilja och långsiktighet samt ett brett
engagemang från samhället i stort (Agenda 2030 delegationen, I riktning mot en hållbar välfärd, FI,
2016.01).
Vi i Alingsås utgör ungefär en tvåhundratusendedel av jordens befolkning. Det kan tyckas lite,
men många bäckar små… Vi kan åstadkomma förändring i världen, genom att tänka globalt och
agera lokalt, i våra vardagshandlingar. Omställningar börjar med dig och att bygga vidare på det
som redan görs idag.
Vårt Alingsås är unikt. Agendans 17 mål kan liknas vid en potatisplanta där alla
delar tillsammans bildar en helhet. Med knölarna i jorden och blasten mot solen kan
plantan, om den vårdas, växa och blomma för oss och för kommande generationer
– som man sår får man skörda.
Denna policy beskriver hur vi alla i Alingsås ska, tillsammans med övriga världen,
nå de globala målen. Grundpelarna är hållbarhet, jämlikhet, frihet och fattigdomsbekämpning.

Bakgrund
Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 för
hållbar utveckling. Agendan syftar till att möta de globala utmaningar världen står inför och
innehåller 17 globala utvecklingsmål och 169 delmål som ska uppnås till år 2030. Målen är
formulerade utifrån de viktigaste globala utmaningarna: att utrota all fattigdom och hunger
överallt, att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, att uppnå jämställdhet och egenmakt
för alla kvinnor och flickor samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. Agendan tydliggör att målen är integrerade och ömsesidigt beroende och att det
kommer att krävas nya arbetssätt och lösningar för att nå dem.

Definition av hållbar utveckling
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
– FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987.
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Bild från Falköpings kommun

Syfte
Denna policy syftar till att beskriva hur Alingsås kommun ska arbeta för att hela kommunen ska
utvecklas hållbart. Det förutsätter att hela den geografiska kommunen och alla dess invånare
engageras i arbetet med policyns genomförande.
Alingsås kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som beslutades
av FN i september 2015. Det lokala arbetet för att förverkliga intentionerna i Agenda 2030 är
även ett steg på vägen mot att uppnå Alingsås Vision 2040.

Omfattning
Policyn tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar principer för
implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet. Policyn vänder sig till hela
kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn ska verka styrande i planering,
budgetering, upphandling, uppföljning och i genomförande av kommunens verksamhet.

Implementering och ansvar
Denna policy gäller för all verksamhet inom Alingsås kommun. Insatser för att nå resultat på
lokal nivå hanteras i kommunens budgetprocess och beskrivs i kommunfullmäktiges
flerårsstrategi. Alla politiker och tjänstepersoner ansvarar för att säkerställa att hållbarhetsarbetet
systematiskt implementeras i respektive verksamhet. Ytterst ansvarar nämnder och bolagsstyrelser
för att policyn implementeras. Vid behov kan nämnder och styrelser ta fram riktlinjer för att mer
konkret beskriva hur arbetet ska utföras inom respektive organisatorisk enhet.
Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att stödja nämnder, förvaltningar och bolag i arbetet.
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Principer för ett hållbart Alingsås
1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbar riktning ska väljas i första hand.
2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även utanför
kommunens gränser ska vägas in.
3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett Alingsås – och
skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med
invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.
4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Alingsås kommun och dess
invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska ha ett
lärandeperspektiv.
5. Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och externt.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ska följa upp arbetet utifrån policyn årligen i samband med årsredovisningen
samt genom internkontroll/internrevision. I arbetet ingår att utveckla ett systematiskt arbetssätt
för uppföljning.
Bilaga
FN: s 17 globala mål för hållbar utveckling
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Bilaga 1: Förenta nationernas mål för hållbar utveckling
Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett
hållbart jordbruk.
Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för
alla.
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning
med anständiga arbetsvillkor för alla.
Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt
främja innovation.
Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka
skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av
biologisk mångfald.
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till
rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla
nivåer.
Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-13
Robert Gustafsson
0322-61 61 39
2019.684 KS

Kommunstyrelsen

Riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att dialog skulle föras med
medborgare vid beslut av större omfattning. Kommunfullmäktige antog
den 28 mars 2012, § 59, riktlinjer för invånardialog i Alingsås.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021, ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019 - 2021 har ansvaret för uppdraget getts till
stabsavdelningen.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 29 januari 2019, § 3 om att upphäva nuvarande
riktlinje för invånardialog i Alingsås kommun. Ärendet återremitterades med motiveringen att
det behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Förvaltningens yttrande
I stabsavdelningens verksamhetsplan för 2019 bryts uppdraget att använda sig av
medborgardialog ner till aktiviteter. Aktiviteter som stabsavdelningen ska genomföra under
2019 är att kartlägga hur förvaltningarna arbetar med medborgardialog i dag, uppdatera
Alingsås kommuns riktlinjer för medborgardialog och informera förvaltningarna om de nya
riktlinjerna.
Säkerhetsenheten och kansli- och juridikenheten har tagit fram en kartläggning av arbetet
med medborgardialog i Alingsås och ett förslag till ny riktlinje för medborgardialog i Alingsås
kommun. De nya riktlinjerna förtydligar bland annat hur nämnder och styrelser kan arbeta
med medborgardialog och hur rollfördelningen ska se ut i arbetet med medborgardialog.
Styrdokumentet kring medborgardialog bedöms vara en riktlinje. Riktlinjer ska ge vägledning
och stöd för hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs och inte på
vad den innehåller. Riktlinjer kan även vara inriktade på metod och tillvägagångssätt. I
enlighet med förslag till policy för styrande dokument, som kommunfullmäktige föreslås
besluta om den 26 februari 2020, ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer för
kommunen. Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande riktlinje för
invånardialog i Alingsås kommun.
Ekonomisk bedömning
Riktlinje för medborgardialog innebär inga kostnader. Eventuella kostnader för att utföra en
medborgardialog beslutas om inför respektive dialog.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun antas, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut att upphäva nuvarande riktlinjer för invånardialog.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag (efter beslut i KF)

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-13
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 3 2019.684 KS

Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2007, § 216 beslutade kommunfullmäktige att dialog skulle föras med
medborgare vid beslut av större omfattning. Kommunfullmäktige antog den 28 mars 2012,
§ 59, riktlinjer för invånardialog i Alingsås.
I Alingsås kommuns flerårsstrategi för 2019 – 2021, ges samtliga nämnder i uppdrag att
stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former använda sig av medborgardialog. I
kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019 - 2021 har ansvaret för uppdraget getts till
stabsavdelningen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 november lämnat följande yttrande:
I stabsavdelningens verksamhetsplan för 2019 bryts uppdraget att använda sig av
medborgardialog ner till aktiviteter. Aktiviteter som stabsavdelningen ska genomföra under
2019 är att kartlägga hur förvaltningarna arbetar med medborgardialog i dag, uppdatera
Alingsås kommuns riktlinjer för medborgardialog och informera förvaltningarna om de nya
riktlinjerna.
Säkerhetsenheten och kansli- och juridikenheten har tagit fram en kartläggning av arbetet
med medborgardialog i Alingsås och ett förslag till ny riktlinje för medborgardialog i Alingsås
kommun. De nya riktlinjerna förtydligar bland annat hur nämnder och styrelser kan arbeta
med medborgardialog och hur rollfördelningen ska se ut i arbetet med medborgardialog.
Kommunstyrelsen har den 9 december 2019, § 227 för egen del beslutat att under
förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande riktlinjer
för invånardialog, anta riktlinje för medborgardialog i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Nuvarande riktlinjer för invånardialog i Alingsås upphävs.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

KF § 3, forts
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Boris Jernskiegg (SD), Daniel Filipsson (M), Simon
Waern (S) och Lady France Mulumba (KD).

Förslag till beslut på sammanträdet
Lady France Mulumba (KD) och Anna Hansson (MP) föreslår att ärendet återremitteras med
motiveringen att det behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av
riktlinjer.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att förslaget om återremiss av ärendet bifalls..
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet återremitteras för utredning i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Expedieras till
Klk-stabsavd.

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för
Medborgardialog
i Alingsås kommun
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Inledning
Riktlinjer för medborgardialog är framtagna för att ge vägledning för hur
kommunen ska arbeta med medborgardialog. Riktlinjerna kompletteras med
en checklista som utgör stöd vid genomförande av medborgardialog.
För vidare information om medborgardialog hänvisas till Sveriges
Kommuner och Regioners skrifter, t ex Medborgardialog som del i
styrprocessen.
Dagens samhällsfrågor är betydligt mer komplexa än gårdagens och det
kan krävas nya sätt att ta sig an dessa frågor. Exempel på komplexa
samhällsfrågor är otrygga miljöer, samhällsplanering, hållbarhetsfrågor
etcetera. Problemlösning och åtgärder identifieras tillsammans med de
medborgare som berörs av frågan, på så vis skapas ett bättre
beslutsunderlag.
Utöver att utökat deltagande ökar medborgarnas och de förtroendevaldas
kunskaper om de demokratiska processerna visar forskning att deltagande i
olika sammanhang stärker det sociala kapitalet, både i kommunen och hos
den enskilde medborgaren. Enkelt uttryckt innebär det att demokratin
stärks av genomtänkta och strukturerade medborgardialoger – genom att se
medborgarna som medskapare av samhällsbyggandet. Därmed tas ett steg
framåt i förverkligandet av idén med demokratin – folkstyre.
Vad är medborgardialog?

En medborgardialog är ett strukturerat samtal om samhällsfrågor där
medborgare, förtroendevalda och medarbetare i kommunorganisationen är
delaktiga och där allmänintresset står i centrum.
Medborgardialog är inte ett självändamål i sig, utan ska användas för att
öka kunskapen, förbättra beslutsunderlagen och stärka medborgares
förtroende för demokrati i stort. För att lyckas med det behöver de frågor
som behandlas upplevas som viktiga, relevanta och påverkbara för
deltagarna. Bakom en medborgardialog står alltid en del av
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kommunorganisationen som kommunfullmäktige, en nämnd eller en
styrelse.
Vem är medborgare?

Medborgare syftar på de som bor i kommunen, men även de som vistas här,
så som studenter, affärsidkare, arbetstagare, besökare etcetera.
Vem tar initiativ till medborgardialog?

Initiativ till medborgardialog kan komma från så väl förtroendevalda som
förvaltningsorganisationen. Beslut om genomförande av medborgardialog
fattas alltid av ansvarig nämnd eller styrelse. Frågor som berör flera
nämnder eller styrelser beslutas av kommunstyrelsen.
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Hur genomförs en medborgardialog?
Vem gör vad?

När nämnd eller styrelse beslutar om att genomföra en medborgardialog
ska beslutet även innefatta en budget och en utsedd styrgrupp.
Styrgruppen ska bestå av nämnds eller styrelses ordförande och vice
ordförande. Till stöd för styrgruppen ska förvaltningschef utse en
tjänsteperson. Styrgruppens uppgift är att med stöd av tjänsteperson
planera för den beslutade medborgardialogen. Styrgruppen behöver ta
ställning till frågor som;


Vilka är målgrupperna?



Vilken/vilka geografisk(a) kommundel(ar) avses?



Vilka frågeområden är lämpliga?



Vilken/vilka metoder är lämpliga?



Till vem och i vilken form ska resultatet av dialogen rapporteras?

Tjänstepersonen har i uppgift att ta fram förslag på hur genomförandet
ska gå till. Förslaget bör bland annat innehålla en kommunikationsplan,
plan för dokumentation och återkoppling och hur utvärdering ska ske.
Innan dialogarbetet startar är det viktigt att se till så att det finns resurser
och kompetens för alla steg i processen i organisationen. Det ska tydligt
framgå vem som har ansvaret för vad i de olika stegen i processen.
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Definiera ämnesområdet

Nämnd eller styrelse ska börja med att definiera ämnesområdet för
dialogen – vilken fråga och vilka aspekter av frågan ska dialogen bestå av?
Två frågor ska besvaras.


Är frågan påverkbar? Är svaret på frågan nej, sker ingen
medborgardialog. Är svaret ja går nämnden/styrelsen vidare till
nästa fråga



Är vi som beslutsfattare påverkningsbara? Är svaret på frågan nej,
sker ingen medborgardialog. Om svaret blir ja på dessa två frågor är
det en god idé att gå vidare med medborgardialog och bestämma
vilken form av inflytande det ska vara

En sammanfattning av tidigare beslut, aktiviteter och åtgärder i frågan är
bra att ha med när ämnesområdet definieras. Om fler nämnder berörs, bör
dialogen ske i samverkan.
Definiera målgruppen

Grundidén med att genomföra systematiska medborgardialoger är att
skapa arenor även för de grupper som vanligtvis inte hörs i debatten. När
dialog planeras behöver därför en kartläggning göras över vilka grupper
som är viktigast att nå. De största resurserna bör läggas på de grupper
som är mest berörda av frågan men sällan gör sin röst hörd, medan de
som ”alltid hörs” sannolikt kommer att delta.
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Bestäm graden av inflytande

Nedan följer fem nivåer som är från SKR:s delaktighetstrappa där det första
steget är aktuellt när kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse valt att inte
genomföra en medborgadialog. När kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse
beslutat att genomför en planerad medborgardialog finns det fyra olika
nivåer av inflytande. Vilken nivå passar bäst för den aktuella frågan?
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INFORMATION:

beslut är taget om att inte genomföra medborgardialog.

Kommunen tar ställning till vilken information som måste ges för att
medborgarna ska ha kunskap om frågan och på så vis ha en grundläggande
förutsättning för delaktighet. En utveckling som skulle vara önskvärd här för
att möjliggöra ett bättre ansvarsutkrävande vore att även politiska ställningstagande kring frågan beskrivs.
KONSULTATION:

beslut om att genomföra medborgardialog är taget.

Kommunen har ett antal alternativ som de vill att medborgarna tar ställning
till. Konsultation innebär att den enskilde medborgare får tycka till utan att
behöva höra eller ta del av vad andra medborgare tycker i frågan.
DIALOGMÖTE:

beslut om att genomföra medborgardialog är taget.

Kommunen bjuder in eller söker upp grupper för att höra om deras
synpunkter kring en särskild fråga. Medborgare får möjlighet att träffas och
höra andra medborgares synpunkter men det finns ingen strävan efter
konsensus. Kommunen för in de olika synpunkterna som underlag till
beslutsunderlag.
INFLYTANDE:

beslut om att genomföra medborgardialog är taget.

Kommunen bjuder in och/eller söker upp grupper av medborgare och
involverar dem i en längre process för att ta fram förslag till lösningar som
presenteras för politiken. Medborgare får möjlighet att möta andra
medborgare för att bryta sina perspektiv
varandra,
för att skapa
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kunskap och mer hållbara lösningar.
MEDBESLUTANDE:

beslut om att genomföra medborgardialog är taget.

Kommunen bjuder in och/eller söker upp medborgare/grupper för att
involvera dem i längre processer där medborgarna tillsammans med
förtroendevalda, tjänstepersoner och andra aktörer i samhället medskapar,
beslutar och tar ansvar för lösningars genomförande.

Återkoppling till medborgarna

Efter genomförd medborgardialog är det viktigt att deltagarna får veta
resultatet. Återkopplingen är viktig för att medborgarna ska få ökad tillit till
processen och förtroendevalda i Alingsås kommun. På vilket sätt som
återkopplingen ska ske bestäms tidigt i processen och förmedlas så tydligt
som möjligt till deltagarna.
Ansvar för beslut

Medborgardialog handlar om att skapa tillit och förståelse för det
demokratiska systemet som styr vardagen. Resultatet som tas fram
tillsammans med medborgarna ligger till grund för det beslut som i
slutänden fattas av de förtroendevalda. Även efter en genomförd
medborgardialog så ligger ansvaret hos nämnderna och styrelserna att
fatta de slutgiltiga besluten.
Utvärdering

Efter en genomförd medborgardialog ska det göras en grundlig
utvärdering, både intern och utifrån deltagarnas upplevelse. Detta görs för
att utveckla och förbättra kommande medborgardialoger. Uppnåddes
syftet och nyttan med dialogen? Vad berodde det på? Nådde vi rätt
målgrupp? Vilka lärdomar kan nämnden dra inför kommande dialoger?
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Förslag till riktlinje för
sponsring inom Alingsås
kommun samt upphävande
av nuvarande regler för
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-13
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.514 KS

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för sponsring inom Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 23 mars 2011, § 40 regler för sponsring i Alingsås kommun.
De nuvarande reglerna för sponsring behöver uppdateras, och ändras till riktlinjer i enlighet
med kommunens nya definition av styrande dokument.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 29 januari 2019, § 4 om att upphäva nuvarande
regler för sponsring i Alingsås kommun. Ärendet återremitterades med motiveringen att det
behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Förvaltningens yttrande
Kommunstyrelsen har en budget för sponsring av föreningar, evenemang etc. Nuvarande
regler för sponsring utgår ifrån att kommunen blir sponsrad av andra aktörer och inte utifrån
att kommunen sponsrar föreningar och evenemang etc. Kommunledningskontoret har därför
identifierat behovet av att uppdatera riktlinjen för hur, vad och i vilka sammanhang
kommunen går in som sponsor. Kommunledningskontoret har i återremissen tagit fram en ny
version.
Det är viktigt att inte förväxla sponsring med bidrag eller gåvor. Sponsring innebär att en
sponsor ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan verksamhet i
utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en organisation eller liknande.
Det är också möjligt att en extern part vill sponsra någon form av kommunal verksamhet,
varför riktlinjen även anger hur sådan sponsring ska hanteras.
Kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för sponsring sammanfattas enligt följande:
• Kommunens sponsoraktiviteter ska ske i samklang med kommunens Vision 2040 och
stärka kommunens varumärke som organisation och/eller plats.
• Sponsringsinsatsens omfattning ska vara i paritet till värdet på den
exponering/marknadsföring som sponsringen ger och samarbetet ska vila på affärsmässig
grund.
• Kommundirektören ansvarar för sponsorbudgeten och fattar beslut om sponsring.
• Vid omvänd sponsring, där en extern part sponsrar en kommunal verksamhet eller
investering, är det berörd nämnd som fattar beslut.
• Vid omvänd sponsring bör kommunen vara restriktiv och säkerställa att verksamheten inte
riskerar att påverkas på ett otillbörligt sätt på grund av sponsringen.
• Sponsring som överstiger ett prisbasbelopp ska avtalas skriftligt. Även sponsring av lägre
belopp måste ha ett skriftligt underlag.
Sponsringssamarbeten ska utvärderas innan nytt avtal sluts.
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Styrdokumentet kring sponsring bedöms vara en riktlinje. Riktlinjer ska ge vägledning och
stöd för hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs och inte på vad
den innehåller. Riktlinjer kan även vara inriktade på metod och tillvägagångssätt. I enlighet
med förslag till policy för styrande dokument, som kommunfullmäktige föreslås besluta om
den 26 februari 2020, ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer för kommunen.
Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande regler för sponsring.
Ekonomisk bedömning
Medel för sponsring finns avsatt i kommunstyrelsens budget. Förslaget innebär inga
ytterligare ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun antas, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut att upphäva nuvarande regler för sponsring.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Regler för sponsring upphävs.

Beslutet ska skickas till
Samtliga förvaltningar, avdelningschefer KLK (efter beslut av KF)

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-13
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 4 2019.514 KS

Nuvarande regler för sponsring upphävs
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 23 mars 2011, § 40 regler för sponsring i Alingsås kommun. De
nuvarande reglerna för sponsring behöver uppdateras, och ändras till riktlinjer i enlighet med
kommunens nya definition av styrande dokument. Kommunstyrelsen behandlade ärendet
den 14 oktober 2019, § 167 med beslutet att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 oktober lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsen har en budget för sponsring av föreningar, evenemang etc. Nuvarande
regler för sponsring utgår ifrån att kommunen blir sponsrad av andra aktörer och inte utifrån
att kommunen sponsrar föreningar och evenemang etc. Kommunledningskontoret har därför
identifierat behovet av att uppdatera riktlinjen för hur, vad och i vilka sammanhang
kommunen går in som sponsor. Kommunledningskontoret har i återremissen tagit fram en ny
version.
Det är viktigt att inte förväxla sponsring med bidrag eller gåvor. Sponsring innebär att en
sponsor ekonomiskt stödjer eller tillhandahåller en vara eller tjänst för en annan verksamhet i
utbyte mot kommersiella rättigheter till ett evenemang, en organisation eller liknande.
Det är också möjligt att en extern part vill sponsra någon form av kommunal verksamhet,
varför riktlinjen även anger hur sådan sponsring ska hanteras.
Kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för sponsring sammanfattas enligt följande:
• Kommunens sponsoraktiviteter ska ske i samklang med kommunens Vision 2040 och
stärka kommunens varumärke som organisation och/eller plats.
• Sponsringsinsatsens omfattning ska vara i paritet till värdet på den
exponering/marknadsföring som sponsringen ger och samarbetet ska vila på affärsmässig
grund.
• Kommundirektören ansvarar för sponsorbudgeten och fattar beslut om sponsring.
• Vid omvänd sponsring, där en extern part sponsrar en kommunal verksamhet eller
investering, är det berörd nämnd som fattar beslut.
• Vid omvänd sponsring bör kommunen vara restriktiv och säkerställa att verksamheten inte
riskerar att påverkas på ett otillbörligt sätt på grund av sponsringen.
• Sponsring som överstiger ett prisbasbelopp ska avtalas skriftligt. Även sponsring av lägre
belopp måste ha ett skriftligt underlag.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida115
1 avav2317

Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

KF § 4, forts
Sponsringssamarbeten ska utvärderas innan nytt avtal sluts.
I enlighet med Riktlinjer för styrande dokument ska kommunstyrelsen fatta beslut om riktlinjer
för kommunen. Kommunfullmäktige måste upphäva tidigare beslut gällande regler för
sponsring.
Kommunstyrelsen har den 9 december 2019, § 232 för egen del beslutat att, under
förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande regler för sponsring,
anta riktlinjer för sponsring i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsen beslutade att lämna följande förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Regler för sponsring upphävs.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hansson (MP).
Förslag till beslut på sammanträdet

Lady France Mulumba (KD) och Anna Hansson (MP) föreslår att ärendet återremitteras med
motiveringen att det behöver utredas i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av
riktlinjer.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att förslaget om återremiss av ärendet bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärende ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Ärendet återremitteras för utredning i vilket forum beslut ska fattas om denna typ av riktlinjer.
Expedieras till
Klk-stabsavd

Utdragsbestyrkande
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Riktlinje för sponsring
Denna riktlinje behandlar både sponsring (när kommunen sponsrar) och så kallad
omvänd sponsring (kommunen blir sponsrad av annan aktör).

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

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


Vackra miljöer



Livskvalitet
1
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Experimentlust



Omställning



Tillsammans

Alingsås kommuns syfte med sponsring är främst att stärka varumärket Alingsås i
omvärlden genom positiv exponering, det vill säga en typ av kommunikation och
marknadsföring. Målet är att attrahera nya kommuninvånare, besökare och
företag genom att påvisa Alingsås styrkor och associera organisationen och
platsen med positiva företeelser. All sponsring ska ha en tydlig lokal förankring
och den sponsrade aktiviteten och/eller organisationen (den sponsrade parten)
ska vända sig till allmänheten inom det geografiska området Alingsås kommun.
Ramverk
Sponsorobjekt kan vara idrottsföreningar, kulturföreningar, organisationer och
evenemang av olika slag. Sponsorinsatsens omfattning avgörs av hur stor
målgrupp man når, förväntad eller faktiskt publiktillströmning och prognostiserad
massmedial bevakning.
Alingsås kommun går endast in i sponsorrelationer med en annan part som delar
kommunens värdegrund. Vi ingår inte sponsoravtal med partners som kan skada
vår trovärdighet, till exempel alkohol- och tobaksföretag.
All sponsring som Alingsås kommun bedriver ska vara affärsmässig med en tydlig
vinst för kommunen utifrån uppsatta mål. Sponsring ska inte förväxlas med bidrag
eller gåva, utan ska innehålla en tydlig motprestation, vilket innebär att den
sponsrade motparten ger något tillbaka till Alingsås kommun, till exempel:


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



Kommunen erbjuds aktiviteter som kommer medarbetare eller
kommuninvånarna till godo.



I sammanhang där det finns möjlighet att representera Alingsås kommun
för spridning av information och att knyta kontakter.
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Ansvar och beslut
Det är kommundirektören som ansvarar för kommunens sponsorbudget och
följaktligen även den som fattar beslut om när kommunens ska sponsra en
aktivitet eller organisation. Kommunikationsenheten på kommunledningskontoret
är rådgivande och ansvarar för samordning av sponsorärenden.
Alingsås kommunala bolag och stiftelser är egna juridiska personer varför deras
respektive styrelser beslutar om frågor som rör sponsring.
Avtal
Sponsorsamarbeten där kommunens insats överstiger ett prisbasbelopp ska alltid
avtalas skriftligt efter avtalsmall för sponsring. Sponsring på lägre belopp får
också gärna avtalas men även andra skriftliga underlag, till exempel en faktura,
går bra.
Avtalen ska inte omfatta mer än ett år i taget eller ett evenemang åt gången.
Utvärdering
Sponsoravtalen ska utvärderas innan nytt avtal sluts. Utifrån syfte och mål med
avtalet används modeller för att räkna på ROI (return on investment) utifrån till
exempel exponering i media.

Omvänd sponsring
Definition
Omvänd sponsring är när näringslivet eller en privatperson vill tillhandahålla
medel eller produkter till den offentliga verksamheten. Inom vissa kommunala
verksamheter kan det vara önskvärt att vid till exempel investeringar täcka en del
av kostnaden med sponsring.
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Syfte
Syftet med omvänd sponsring är att skapa ömsesidig nytta mellan två parter, där
kommunen kan erbjuda en bättre service till invånarna tack vare att externa
medel tillförs kommunen, samtidigt som sponsorn får exponering i ett positivt
sammanhang.
Ramverk
Den offentliga verksamheten ska i huvudsak finansieras med skatter, vilket
innebär att det sponsrade materialet enbart kan vara ett mindre komplement till
övriga medel. En sponsrad verksamhet ska kunna avslutas när sponsormedlen
uteblir och sponsormedel får inte ingå i den ordinarie budgeten. Sponsringen får
inte innebära att sponsorn uppfattas ta över nämndens ansvar för verksamheten.
Sponsring får ej ske av verksamhet som utgör myndighetsutövning.
Kommunen ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och
opartiskhet i sin verksamhet. Sponsringen får inte påverka verksamheten så att
objektiviteten ifrågasätts. Sponsringen får inte förknippas med villkor, som i strid
med nämndens vilja, påverkar verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller
kvalitet.
Sponsring kan innebära köp av varor eller tjänster men;


sponsring får inte medföra risk för misstanke om muta eller otillbörliga
personliga syften.



vid köp av varor och tjänster ska reglerna för offentlig upphandling (LOU)
beaktas.



bidrag utan krav på motprestation är inte klassat som sponsring, då rör det
sig istället om donation eller gåva.



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



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



förvaltningen bör rådgöra med upphandlingsenheten innan ett sponsoravtal
tecknas.
4
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Särskild riktlinje för pedagogisk verksamhet
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet anges att samverkan med
arbetslivet och närsamhället är en förutsättning för en utbildning av hög kvalitet
och ett underlag för elevernas val av fortsatt utbildning.
Det sponsrade materialet eller tjänsten får inte strida mot läro- och kursplaner.
Sponsring inom skolan lämpar sig bäst för äldre elever på högstadiet, gymnasiet
eller på motsvarande nivåer. Sponsring som vänder sig till elever i unga år ska
tillämpas mycket sparsamt. Läromedlen ska vara aktuella, opartiska, allsidiga och
det ska tydligt framgå vem avsändaren av materialet eller aktiviteten är.
Sponsringen får inte komma i konflikt med skollagstiftningens värdegrund.
Ansvar och beslut
Beslut att godkänna sponsring av kommunal verksamhet avgörs av den berörda
nämnd som är ansvarig för respektive verksamhetsområde.

Övrigt
Varumärkesplattform och grafisk profil
Hanteringen av Alingsås kommuns varumärken och logotyp regleras i kommunens
varumärkesplattform och grafiska profil.

5
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Svar på motion om
återvändande IS-krigare Glenn Pettersson (SD),
Boris Jernskiegg (SD),
Agneta Grange (SD),
Zandra Pettersson (SD) och
Otto Stryhn (SD)
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-19
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.724 KS

Kommunstyrelsen

Svar på motion om återvändande IS-terrorister
Ärendebeskrivning
Glenn Pettersson (S), Boris Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD),
Otto Stryhn (SD), Kristina Poulsen (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) har till
kommunfullmäktige den 30 oktober 2019, § 214 lämnat en motion om återvändande
IS-terrorister.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att uttala följande:






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.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 november 2019 att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Vad kommuner har rätt att göra framgår av kommunallagen. Kommuner får ha hand om
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets
område eller deras medlemmar. Detta avser inte sådana angelägenheter som enbart staten,
en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan ska ha hand om (2 kap, 1-2 §§
kommunallagen).
Säkerhetspolisen (SÄPO) har huvudansvaret för att bekämpa terrorism och att minska hot
från våldsbejakande extremism. SÄPO genomför individuella bedömningar av individer som
återvänder från konfliktområden, utifrån avsikt och förmåga att begå brott. Myndigheten
samverkar bland annat med Polismyndigheten, som delges information om de som anslutit
sig till en terroristorganisation i ett konfliktområde och sedan återvänt. SÄPO gör även en
orosanmälan till kommuners socialtjänst för alla de barn som återvänt från konfliktområden i
Syrien och Irak.
Flera skärpningar av lagstiftningen som berör terrorism har genomförts de senaste åren. För
att ytterligare förbättra möjligheterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår regeringen
i en proposition den 24 oktober 2019 ett särskilt straffansvar för den som har vissa former av
samröre med en terroristorganisation, om gärningen är ägnad att främja, stärka eller
understödja terroristorganisationen. Det föreslås även bli straffbart att offentligt uppmana och
rekrytera till samröre med en terroristorganisation. Lagändringarna föreslås träda i kraft den
1 mars 2020.
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Motionärernas förslag är bland annat att kommunen inte ska hjälpa den utpekade gruppen
på något sätt, vare sig med skattemedel eller personella resurser. Förslaget innebär med
andra ord att socialtjänstlagen inte ska tillämpas i kommunen vad gäller vissa personer, i det
här fallet så kallade IS-anhängare.
Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter
en person har till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg. Lagen innehåller regler för hur
kommunen ska hjälpa dem som inte kan få stöd på något annat sätt. Det finns ingen laglig
grund som hindrar återvändande IS-anhängare från att söka försörjningsstöd. Har personen
dömts och sedan avtjänat sitt straff, har kommunen ingen rätt att neka stöd enligt till exempel
socialtjänstlagen, om personen är biståndsberättigad i övrigt.
Alingsås kommun arbetar aktivt mot våldsbejakande extremism. Med våldbejakande
extremism avses personer eller grupper som brukar våld i syfte att främja sina politiska eller
religiösa ståndpunkter, till exempel den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.
Kommunstyrelsen antog den 14 oktober 2019, § 185 reviderade riktlinjer i arbetet mot
våldsbejakande extremism. Ansvaret för att leda och samordna arbetet med att förebygga
våldsbejakande extremism ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Organisatoriskt
ligger ansvaret på kommunledningskontoret, under säkerhetsenheten. Säkerhetsenheten
samverkar både med berörda verksamheter inom kommunen och med berörda aktörer
utanför den kommunala organisationen. Kommuninvånares trygghet och säkerhet säkerställs
även bland annat genom övrigt arbete som bedrivs inom säkerhetsenheten på
kommunledningskontoret. Policy, riktlinjer och organisation för säkerhet- och
beredskapsarbetet antogs av kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen under 2019.
Kommunledningskontoret bedömer att lagstiftningen ger kommunen få eller inga
förutsättningar att arbeta enligt motionens förslag. Kommunledningskontoret föreslår att
motionen ska avslås.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att avslå motionen innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-21
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-11-13

§ 202 2019.724 KS

Motion om återvändande IS-krigare - Glenn Pettersson (SD), Boris
Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD) och Otto
Stryhn (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) har till
kommunfullmäktige den 30 oktober 2019, § 214 lämnat 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.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2019 att lämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stab

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

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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Svar motion om mätning av
föreningsklimatet i
kommunen - Pär-Göran
Björkman (S), Karin
Johansson (S), Moheeb
Jouda (S) och Simon Waern
(S)
10
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2019.441 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-11
Anthon Gustafsson

Kommunstyrelsen

2019.441 KS

Svar på motion - Mätning av föreningsklimatet i kommunen
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern (S) har
till kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 127 lämnat en motion om mätning av
föreningsklimatet i kommunen för att den samlade politiken bör få fortlöpande information om
hur föreningslivet i Alingsås kommun mår och hur Alingsås kommun som organisation
upplevs av föreningarna. Detta för att få ett kunskapsunderlag som kommunen kan arbetade
vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens alla föreningar.
Motionärerna föreslår följande:
Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att på ett djupgående vis mäta
föreningslivsklimatet. Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på lämpligt vis
återkopplas tillkommunfullmäktige för fortsatt arbete.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti § 131 att remittera
ärendet till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 18 december 2019, § 152, med
beslutet att motionen anses besvarad.
Nämnden genomförde under hösten 2019 en föreningsenkät tillställd de föreningar som finns
med i nämndens föreningsregister. Enkäten skickades ut till 211 föreningar varav 119
föreningar besvarade enkäten. Syftet med föreningsenkäten är att få kunskap om vad
föreningslivet anser om nämndens föreningsstöd och service när det gäller föreningsbidrag
samt lokalbokning.
Efter genomförd enkät har nämnden fått en första indikation på hur föreningsklimatet ser ut i
Alingsås kommun. Nämnden har inte genomfört någon liknande undersökning tidigare vilket
gör att resultaten inte går att jämföra. Resultaten redovisas i bilaga.
Nämnden framhåller att föreningsenkäten kommer att genomföras årligen och utvecklas
ytterligare.
Kultur- och utbildningsnämnden har tagit fram ett mätinstrument gällande föreningsklimat i
kommunen vilket ska användas årligen. Mot bakgrund av detta föreslår
kommunledningskontoret att motionen anses besvarad.

Ekonomisk bedömning
Ärendet påverkar inte verksamheten ekonomiskt.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Anthon Gustafsson
Kanslistrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-11
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-12-18

§ 152 2019.329 KUN

Remissvar samt redovisning av enkät till föreningar i Alingsås
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern (S) har
till kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 127 lämnat en motion om mätning av
föreningsklimatet i kommunen för att den samlade politiken bör få fortlöpande information om
hur föreningslivet i Alingsås kommun mår och hur Alingsås kommun som organisation
upplevs av föreningarna. Detta för att få ett kunskapsunderlag som kommunen kan arbetade
vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens alla föreningar.
Motionärerna föreslår följande:
Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att på ett djupgående vis mäta
föreningslivsklimatet. Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på lämpligt vis
återkopplas tillkommunfullmäktige för fortsatt arbete.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti § 131 att remittera
ärendet till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 december angett följande:
Kultur- och utbildningsnämnden har flera kontaktytor gentemot kommunens föreningsliv.
Genom nämndens föreningsservice hyrs bland annat subventionerade lokaler och
anläggningar ut. Därutöver kan föreningar som lever upp till nämndens beslutade
föreningsbidragsriktlinjer ansöka om att få ekonomiska bidrag till sin verksamhet. Varje år
betalas cirka 8,4 miljoner ut i föreningsbidrag till föreningar i Alingsås kommun (i detta är
lokalsubventioner ej medräknat). Förvaltningen har också genom den heltidsanställde
föreningssamordnaren en pågående dialog med föreningarna där information utbyts och där
behov från föreningarna fångas upp. Därutöver sker kontinuerliga möten med
verksamhetschef gällande lokalbehov, träningstider och samverkansprojekt. För att möta
nämndens uppföljningsarbete och tillika motionärernas önskemål har en föreningsenkät
genomförts till de föreningar som finns med i nämndens föreningsregister.
Syftet med föreningsenkäten är att få kunskap om vad föreningslivet anser om nämndens
föreningsstöd och service när det gäller föreningsbidrag samt lokalbokning. Med hjälp av
resultaten kan förvaltningen identifiera förbättringsområden samt utveckla verksamhet som
avser föreningsstödet.
Enkätundersökning har behandlat följande områden:
 föreningarnas nöjdhet med förvaltningens service och tjänster
 föreningarnas nöjdhet med information och kommunikation
 få kunskap om vad förvaltningen kan utveckla/förbättra när det gäller stöd till
föreningarna
Sammantaget har 211 föreningar haft möjlighet att svara på enkäten. Totalt har 119 av
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-12-18

föreningarna besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens om 56,4 %.
Denna typ av föreningsenkät har inte tidigare genomförts och svaren kan därmed inte
jämföras med andra resultat. Framöver kommer föreningsenkäten att genomföras årligen
och utvecklas ytterligare.
Resultatet av enkäten redovisas i separat bilaga daterad den 27 november 2019. I den
framgår bland annat att, på en femgradig skala, följande medelresultat avseende ställda
frågor:








Bra bemötande och korrekthet i kontakten med förvaltningen (3,84)
Det är lätt att komma i kontakt med förvaltningen (3,83)
Det är lätt att hitta information om förvaltningens lokalbokning (3,63).
Nöjda med stöd från kultur- och utbildningsförvaltningen (3,13)
Det är lätt att hitta information om förvaltningens föreningsbidrag (3,29)
Det är enkelt att söka föreningsbidrag (3,31)
Det nya bidrags- och bokningssystemet är lätthanterligt (3,33)

Kultur- och utbildningsnämnden har efter genomförd enkät fått en första indikation på hur
föreningsklimatet ser ut i Alingsås. En undersökning av föreningsklimatet kan utvecklas
ytterligare och inbegripa ytterligare parametrar. Exempelvis har anläggningarnas upplevda
kvaliteter och brister inte belysts i denna undersökning.
Beslut
Motionen anses besvarad.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-14

§ 131 2019.441 KS

Motion om mätning av föreningsklimatet i kommunen - Pär-Göran
Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern
(S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Karin Johansson (S), Moheeb Jouda (S) och Simon Waern (S) har
till kommunfullmäktige den 19 juni 2019, § 127 lämnat en motion om mätning av
föreningsklimatet i kommunen för att den samlade politiken bör få fortlöpande information om
hur föreningslivet i Alingsås kommun mår och hur Alingsås kommun som organisation
upplevs av föreningarna. Detta för att få ett kunskapsunderlag som kommunen kan arbetade
vidare utefter för att förbättra förutsättningarna för kommunens alla föreningar.
Motionärerna föreslår följande:
Att lämplig nämnd ges i uppdrag att ta fram ett instrument för att på ett djupgående vis mäta
föreningslivsklimatet.
Att föreningslivsklimatet därefter mäts och att resultatet på lämpligt vis återkopplas till
kommunfullmäktige för fortsatt arbete.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Expedieras till
KUN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-06-19

§ 127 2019.441 KS

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

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige

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

Alingsås den 21 maj 2019
P-G Björkman (S)
Karin Johansson (S)
Moheeb Jouda (S)
Simon Waern (S)
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-13
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2020.053 KS

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Under förutsättning att kommunstyrelsen fattat beslut om att inrätta ett jävsutskott behöver
reglementet för kommunstyrelsen revideras. Detta för att möjliggöra för jävsutskottet att
hantera de ärenden där samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen som part och
därmed inte samtidigt kan besluta eller utöva tillsyn i samma ärende.

Förvaltningens yttrande
Följande tillägg föreslås i reglemente för kommunstyrelsen under 9 §, ny punkt.
”17. i de ärenden där samhällsbyggnadsnämnden enligt 1 § reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden är förhindrad att fatta beslut med anledning av att nämnden i
samma ärende företräder kommunen som part.”
Förslaget återfinns markerat med rött i bifogat reglemente för kommunstyrelsen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas.

Beslutet ska skickas till
SBN, KS, KLK-kansli, KLK-författningssamling

Cecilia Knutsson
Stabschef
Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-13

Malin Lindholm
KommunjuristCecilia Knutsson,

Sida 140 av 317

Reglemente för
kommunstyrelsen
Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Reglemente

Gäller för: kommunstyrelsen

Beslutande instans: Fullmäktige

Giltighetstid: Tills vidare

Datum för beslut: ÅÅÅÅ-MM-DD

Revideras senast: Vid behov

Diarienummer: 2020.053 KS

Dokumentansvarig: Kommunjurist

Sida 141 av 317

ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2020, § xx.
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,
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ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
ha hand om kommunens personaladministrativa system,
ekonomisystem, 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 hard et 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
beredskapsarbete
arbete med civilt försvar
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
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kommunens samordning och verkställighet för markfrågor och
exploateringsverksamhet
att bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning,
fastighetsbestämning, 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,
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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.
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 ansvarsoch 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.
17. i de ärenden där samhällsbyggnadsnämnden enligt 1 § reglemente för
samhällsbyggnadsnämnden är förhindrad att fatta beslut med anledning av att
nämnden i samma ärende företräder kommunen som part.
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
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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
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare,
2. 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,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter,
6. 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.
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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.
Kommunstyrelsen får på begäran bistå andra kommuner och landsting som drabbats av
en extraordinär händelse om krisledningsnämnden inte 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.
Pensionsmyndighet
15 § Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet.
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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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-13
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2020.054 KS

Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Ärendebeskrivning
Under förutsättning att kommunstyrelsen fattat beslut om att inrätta ett jävsutskott behöver
reglementet för samhällsbyggnadsnämnden revideras. Detta för att möjliggöra för
jävsutskottet att hantera de ärenden där samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen
som part och därmed inte samtidigt kan besluta eller utöva tillsyn i samma ärende.

Förvaltningens yttrande
Följande förtydligande föreslås i reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1 §, ny mening.
”Samhällsbyggnadsnämnden beslutar dock inte i dessa ärenden när nämnden i samma
ärende företräder kommunen som part.”
Förslaget återfinns markerat med rött i bifogat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden antas.

Beslutet ska skickas till
SBN, KS, KLK-kansli, KLK-författningssamling

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
KommunjuristCecilia Knutsson, Godkännare

tjänsteskrivelse, 2020-02-13
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2020, § xx. Gäller från och med den xx 2020.
Utöver det som föreskrivs om nämnder 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.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE
1 § Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag eller annan
författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och
byggnadsväsendet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar dock inte i dessa ärenden när
nämnden i samma ärende företräder kommunen som part.
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ för
trafik, parkering, parker, lekplatser, allmän platsmark och skötsel av tätortsnära natur.
Nämnden är också huvudman för de allmänna VA-anläggningarna och för kommunens
avfallshantering samt fullgör de trafikuppgifter som avses i lagen (1991:1675) om
nämnder för vissa trafikfrågor och ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet.
Nämnden fullgör även de uppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till
nämnden.
2 § I samhällsbyggnadsnämndens arbete ingår bland annat att:
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 inom antagen beställning ta fram översiktsplaner och fördjupningar,
 inom antagen beställning ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser,
 ansvara för att kart- och mätningsteknisk service finns tillgänglig i kommunen,
 i samråd med miljöskyddsnämnden pröva strandskyddsdispenser enligt
miljöbalken (1998:808),
 följa frågor som har samband med kommunens mark- och bostadspolitik,
 bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
planläggning, byggnadsväsen och gemensamhetsanläggningar,
 handlägga ärenden om uttag av gatukostnader enligt i plan- och bygglagen
(2010:900),
 medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete,
 ansvara för och utfärda parkeringstillstånd för funktionshindrade enligt gällande
lagstiftning,
 samarbeta med kultur- och utbildningsnämnden för att säkerställa en effektiv
och samordnad skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver
verksamhet på samt
 ansvara för kommunens kollektivtrafikplanering.
Delegering från kommunfullmäktige
3 § Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i bland annat följande ärenden:
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 antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser i sådana fall då
bestämmelserna om enkelt planförfarande i plan- och bygglagen är tillämpliga,
antagande av sådana detaljplaner som inte är av principiell beskaffenhet eller i
övrigt av större vikt enligt plan- och bygglagen,
adressnumrering, kvartersindelning och kvartersnamn samt namnsättning av
stads- och kommundelar, gator och vägar i hela kommunen, adressområden i
hela kommunen samt allmänna kommunala byggnader,
tolkning och tillämpning av renhållningstaxan samt ABVA och VA-taxa,
ansvara för torghandeln och yttrande över ansökningar om tillstånd för
upplåtelse av allmän plats,
fastställa prislista för mottagning av avfall på renhållningsstationerna i Bälinge
och Sollebrunn,
nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom
nämndens verksamhetsområde samt
i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra kommunens
talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran,
anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS ARBETSFORMER
Sammansättning
4 § Samhällsbyggnadsnämnden består av 13 ledamöter och nio ersättare.
Bland nämndens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Administrativt organ
5 § Under samhällsbyggnadsnämnden lyder samhällsbyggnadskontoret.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-13
Malin Lindholm
0322-616237
2020.055 KS

Kommunstyrelsen

Förslag om inrättande av utskott under kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Vid sammanslagning av dåvarande tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden till
nuvarande samhällsbyggnadsnämnd den 1 januari 2019 beaktades inte den jävsproblematik
som uppkommer när nämnden både söker eller är sakägare och samtidigt ska besluta eller
utöva tillsyn i samma ärende. När en nämnd är sökande eller sakägare i ett ärende anses
nämnden företräda kommunen som part. Förbud för en nämnd att besluta eller utöva tillsyn i
ärenden där nämnden företräder kommunen som part regleras i 6 kap. 7 § kommunallagen.
Samhällsbyggnadskontoret har utrett frågan och anger att de ärenden som främst berörs av
denna reglering är då gatu- och parkavdelningen eller kretsloppsavdelningen söker
planändring eller bygglov (för byggnation av exempelvis parker, reningsverk, skyltning,
transformatorstationer m.m.), eller då bygglovsavdelningen är skyldig att utöva tillsyn enligt
plan- och bygglagen över gatu- och parkavdelningen eller kretsloppsavdelningens
byggnader.
Dessa ärenden har hanterats tillfälligt under hösten 2019 och början av våren 2020 genom
att tjänsteperson under kommunstyrelsen har ansökt om exempelvis bygglov och att
samhällsbyggnadsnämnden beslutat i dessa ärenden. Denna konstruktion har varit en
tillfällig lösning och kommunledningskontoret föreslår nu en mer långsiktig och reglerad
lösning.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inrättar ett jävsutskott för hantering
av ärenden där samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen som part i ett ärende och
därmed inte får besluta eller utöva tillsyn i samma ärende.
Kommunstyrelsen föreslår att utskottet utformas enligt följande:





Utskottet benämns jävsutskottet.
Utskottet består av tre ledamöter som väljs av kommunstyrelsen i separat valärende.
Utskottet fattar beslut på delegation av kommunstyrelsens, vilket regleras i
kommunstyrelsens delegationsordning.
Utskottet testas under återstående tid av mandatperioden 2019-2022 och utvärderas
inför kommande mandatperiod.

För att jävsutskottet ska inrättas krävs, förutom att kommunstyrelsen beslutar enligt
föreliggande förslag, att kommunfullmäktige beslutar om att omfördela beslutsmandat för
dessa ärenden från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen genom ändringar i
reglementen, att kommunstyrelsen beslutar om att utse ledamöter till utskottet samt att
kommunstyrelsen beslutar om att lämna delegation till jävsutskottet att fatta beslut i dessa
ärenden. Dessa beslut föreslås i separata ärenden.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär kostnader i form av administrativ tid och utökade kostnader i form av
ersättning till ledamöter i utskottet.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Ett jävsutskott som utgörs av tre ledamöter i kommunstyrelsen inrättas, under förutsättning
att kommunfullmäktige fattar beslut om nödvändiga ändringar i reglementen för
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet ska skickas till
SBN, stabschef, kommunjurist, KLK-kansli

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-13
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-13
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2020.007 KS

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Ärendebeskrivning
För ett effektivt och ändamålsenligt beslutsfattande föreslås kommunstyrelsen delegera
beslutsfattande i inledningsskede av en extraordinär händelse, beslut om att lämna bistånd
till enskild, kommun eller landsting vid en extraordinär händelse, beslut om att köpa eller
sälja derivatinstrument samt att teckna leasingavtal.
Under förutsättning att kommunstyrelsen beslutat att inrätta ett jävsutskott föreslås även att
delegera beslutsrätt till utskottet gällande de ärenden där samhällsbyggnadsnämnden
företräder kommunen som part, och därför är förhindrad att själv besluta i frågan.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen delegerar beslutsfattande enligt
följande:










Beslut om nödvändiga åtgärder i det inledande skedet av en extraordinär händelse,
eller sådan händelse som med sannolikhet kan komma att utvecklas till en
extraordinär händelse. Delegation lämnas till tjänstgörande tjänsteman i beredskap
(TiB).
Beslut om att lämna bistånd till andra kommuner eller landsting som drabbats av
extraordinär händelse. Delegation lämnas till tjänstgörande tjänsteman i beredskap
(TiB).
Beslut om att lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av
extraordinär händelse. Delegation lämnas till tjänstgörande tjänsteman i beredskap
(TiB).
Beslut om att köpa eller sälja derivatinstrument. Delegation lämnas till ekonomichef.
Tecknande av leasingavtal. Delegation lämnas till ekonomichef.
Beslut i ärenden där samhällsbyggnadsnämnden företräder kommunen som part och
därmed är förhindrad att besluta i samma ärende. Delegation lämnas till jävsutskottet.

Förslag till beslutspunkter återfinns markerade i rött i bifogad delegationsordning.
Befogenhet att lämna bistånd eller ekonomiskt stöd till kommuner, landsting eller enskilda
som drabbats av en extraordinär händelse återfinns både i kommunstyrelsens och
krisledningsnämndens reglementen. Detta på grund av att det finns flera tänkbara situationer
när dessa åtgärder kan vara nödvändiga att vidta utan att en samhällsstörning är så
omfattande att krisledningsnämnden behöver sammankallas. Befogenhet att fatta dessa
beslut har därför lämnats även till kommunstyrelsen och kan därmed delegeras till
tjänstepersoner på kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret gör bedömning att
ett delegerat beslutsfattande i dessa delar effektiviserar hantering vid en samhällsstörning.
Delegation bör även lämnas på att fatta beslut om att köpa och sälja derivatinstrument samt
teckna leasingavtal då även detta effektiviserar beslutsfattande, i dessa fall inom
ekonomiområdet. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar i enlighet med tidigare reglering
även fortsättningsvis om derivatinstrument innan de används för första gången.
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Till slut bör delegation lämnas till jävsutskottet att fatta beslut i de ärenden där
samhällsbyggnadsnämnden är förhindrad att fatta beslut då de själva företräder kommunen
som part i samma ärende. För att jävsutskottet ska kunna fungera som beslutsinstans för
dessa ärenden behöver beslutande rätten delegeras till utskottet. Denna delegation lämnas
till jävsutskottet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att omfördela
beslutsmandat i dessa ärenden från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen,
genom revidering av reglementen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget bedöms inte medföra några kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beslutet ska skickas till
KLK-ekonomi, KLK-säkerhet, Kommunjurist

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-13
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Delegationsordning för kommunstyrelsen
Godkänd av kommunstyrelsen den xx 2020, § xx.
Allmänt om delegation
Kommunstyrelsen kan delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Delegation kan medges till utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd i
kommunen i enlighet med 6 kap 37 § kommunallagen (2017:725).
Så kallad blandad delegation (till förtroendevald och tjänsteman i kombination) är inte
tillåten.
Ärenden som inte får delegeras (6 kap 38 § kommunallagen)
Beslutanderätt får inte delegeras vad gäller:






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

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

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

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen
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Förkortningar

GDPR
FL
KF
KS
KSAU
OSL
SKL

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

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen
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Avsnitt

Sida

1.
2.
3.
4.
5.

5
8
10
11
14

Allmänna ärenden
Stab
Ekonomi
Personal
Tillväxt

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen
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1. ALLMÄNNA ÄRENDEN

Nummer
1.1

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

Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande
Kommunjurist

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

Ekonomichef

1.6

Utfärda fullmakt att utkvittera
postförsändelser.

Stabschef

1.7

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

Kommunjurist

1.2

1.3

1.4

1.5

Ersättare
Kommunstyrelsens vice
ordförande

Koncernredovisningschef

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

Kommundirektör

Kommundirektör

KSAU

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

1.9

1.10

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

Delegat
Personalchef

Ersättare
Lönechef

Delegat i ursprungsbeslut

Kommunjurist

Delegat i ursprungsbeslut

Kommunjurist

Enligt 37-38 §§ FL.

Kommunjurist

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

1.11

Beslut om avvisning av för sent
inkommit överklagande.

Kommunjurist

1.12

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

Stabschef

1.13

Beslut om placering av
Kommundirektör
donationsmedel samt utdelning från
donationsfonder.

1.14

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

1.15
1.16
1.17
1.18

Anmärkning
6 kap OSL.

I enlighet med
stiftelselagens
(1994:1220) regler.

KSAU
Kommundirektör

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

Avdelningschef
Kommunstyrelsens
ordförande
Kommundirektör

Kommunstyrelsens vice
ordförande
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1.19

1.20

Meddela föreskrifter om
eldningsförbud samt
liknande förebyggande
åtgärder mot brand.
Beslut i ärenden där
samhällsbyggnadsnämnden
företräder kommunen som
part och därmed är
förhindrad att besluta i
samma ärende.

Kommundirektör

2 kap. 7 § förordning
(2003:789) om skydd mot
olyckor.

Jävsutskottet

Se reglementen för
kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden.
6 kap. 7 § kommunallagen.
Anmäls ej.
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2. STAB
Nummer
2.1

Ärendegrupp
Lämna yttrande i ärenden enligt
kamerabevakningslag
(2018:1200).
Avskrivning av inaktuella ärenden i
ärendehanteringssystem.

Delegat
Säkerhetschef

Ersättare

Stabschef

Kanslistrateg

2.3

Tillstånd att använda kommunens
heraldiska vapen.

Kommunikationschef

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

2.4

Beslut om nödvändiga åtgärder i
det inledande skedet av en
extraordinär händelse, eller
sådan händelse som med
sannolikhet kan komma att
utvecklas till en extraordinär
händelse.
Beslut om att lämna bistånd till
andra kommuner eller landsting
som drabbats av extraordinär
händelse.

Tjänstgörande tjänsteman i
beredskap (TiB)

Beslut kan exempelvis röra
inkallande av personal,
utsändning av
samverkansperson eller
observatör eller sändning av
Viktigt meddelande till
allmänheten (VMA).
I de fall
krisledningsnämnden inte
redan beslutat i frågan.

2.2

2.5

2.6

Beslut om att lämna begränsat
ekonomiskt stöd till enskild som
drabbats av extraordinär
händelse.

Tjänstgörande tjänsteman i
beredskap (TiB)

Tjänstgörande tjänsteman i
beredskap (TiB)

Anmärkning

Samråd ska om möjligt ske
med stabschef,
säkerhetschef eller
beredskapssamordnare
innan beslut fattas.
I de fall
krisledningsnämnden inte
redan beslutat i frågan.
Samråd ska om möjligt ske
med stabschef,
säkerhetschef eller
beredskapssamordnare
innan beslut fattas.
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Arkiv
2.4

2.5
2.6
2.7

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

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

Personuppgifter
2.8
Beslut om avslag på den
registrerades begäran i fråga om
rättelse, radering, begränsning
av behandling och överföring av
personuppgifter till annan
personuppgiftsansvarig.
2.9
2.10
2.11

Stabschef

Kommunjurist

Anmälan av
personuppgiftsincident.
Lämna information till registrerade
om personuppgiftsincident.

Dataskyddsombud

Art 33 GDPR.

Dataskyddsombud

Art 34 GDPR.

Konsekvensbedömning av
dataskydd inom respektive
avdelnings verksamhetsområde.

Avdelningschef

Art 35 GDPR.

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

Kommunarkivarie

Fatta tilldelningsbeslut i
upphandlingar under
direktupphandlingsgränsen, inom
respektive verksamhetsområde.

Upphandlare

Anmäls ej.

Avdelningschef

Anmäls ej.
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2.14

Föra kommunens talan genom
yttrande vid överprövning av
tilldelningsbeslut.

Delegat i ursprungsbeslut

2.15

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

Stabschef

Avdelningschef

Inom ramen för
budgetansvar. Inkluderar
även
personuppgiftsbiträdesavtal.

Godkänna prisindexering utifrån
gällande avtalsvillkor samt vid
omförhandling av avtal.

Upphandlare

Anmäls ej.

2.16

2.17

Upphandlare
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3. EKONOMI
Nummer
3.1

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

Delegat
Ekonomichef

3.4

Nyttjande av
checkräkningskredit.

Ekonomichef

3.5

Beviljande av betalkort till
förvaltningschefer.

Kommundirektör

3.6

Ianspråktagande av medel
från tomtförsäljning.

Kommundirektör

3.7

Ianspråktagande av statsbidrag
med anledning av
flyktingmottagande.

Kommundirektör

3.8

Beslut om attesträttigheter.

Kommundirektör

3.9

Godkännande av köpeskilling vid
infriande av borgensåtagande
för egna hem.

Ekonomichef

3.10

Beslut om att köpa eller sälja
derivatinstrument.

Ekonomichef

3.2
3.3

Ersättare

Ekonomichef

Anmärkning

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

Ekonomichef

Redovisningschef

Intill ett belopp av 50 mnkr.

Ekonomichef

KSAU beslutar om nya
derivatinstrument innan de
används första gången.
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3.11

Tecknande av leasingavtal.

Ekonomichef

Kommunövergripande, med
undantag för leasingavtal för
personfordon som tecknas
av fordonsansvarig.
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4. PERSONAL
Nummer
4.1

4.2

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

Delegat
Personalchef

Ersättare
Lönechef

KSAU

4.3

Lämna uppdrag om
KSAU
arbetsmarknadspolitiska åtgärder
inom sammanslutning av kommuner.

4.4

Beslut om löne- och
anställningsvillkor enligt
rekommendation från SKL.

Personalchef

Lönechef

4.5

Beslut om löne- och
anställningsvillkor för
kommundirektör.

Kommunstyrelsens
ordförande

Kommunstyrelsens vice
ordförande

4.6

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

Kommundirektör

Beslut om varning, omplacering
samt upphörande av anställning.

Kommundirektör
avseende anställda direkt
under kommundirektör,
övriga avdelningschef

4.7

4.8

Anmärkning

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

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

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

Ärendegrupp
Beslut om tjänstledighet för
kommundirektör.

Delegat
Kommunstyrelsens
ordförande

Ersättare
Kommunstyrelsens vice
ordförande

4.10

Beslut om tjänstledighet för
förvaltningschef samt
avdelningschefer inom KLK.

Kommundirektör

4.11

Beslut om tjänstledighet.

Kommundirektör avseende
anställda direkt under
kommundirektör, övriga
avdelningschef

4.12

Slutande av kollektivavtal.

Personalchef

Inom de riktlinjer som vid
behov
utfärdats av KSAU.

4.13

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

Personalchef

Inom de riktlinjer som vid
behov utfärdats av
KSAU.

4.14

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

Personalchef

4.15

Beslut i pensionsärenden, utom
så kallad särskild avtalspension.

Administratör

4.16

Beslut om särskild avtalspension.

Personalchef

4.17

Beslut om bisyssla.

4.18

Beslut om bisyssla för
kommundirektör.

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

Lönechef

Anmärkning

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

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

Ärendegrupp
Beslut om bisyssla för förvaltningschef.

Delegat
Kommundirektör

4.20

Beviljande av entledigande för
förvaltningschef samt utseende av
tillförordnad förvaltningschef.

Kommundirektör

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

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

Delegat
Kommundirektör

Beslut om bidrag till
projektansökningar inom folkhälsa.

Folkhälsostrateg

Ersättare
Tillväxtchef

Anmärkning

Folkhälsa
5.2

Exploatering
5.3

Beslut om att avvisa erbjudande om Tillväxtchef
förvärv.

5.4

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

Exploateringsingenjör

5.6

Ansöka om dödning av
rättigheter och andra
jämförbara åtgärder.

Tillväxtchef

5.7

Ansöka om samt godkänna
lantmäteriförrättning.

Exploateringsingenjör

5.5

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

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

Delegat
Tillväxtchef

5.9

Ansöka till miljödomstol om
tillstånd för vattenverksamhet.

Tillväxtchef

5.10

Anmäla till länsstyrelsen om
betydande miljöpåverkan eller
motsvarande.

Tillväxtchef

5.11

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

5.12

Ersättare
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Anmärkning
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Nummer
5.13

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

Delegat
Tillväxtchef

5.14

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

Exploateringsingenjör

5.15

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

Tillväxtchef

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

Exploateringsingenjör

5.16

5.17

5.18

Ersättare

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

Exploateringsingenjör

Tillväxtchef

Samråd ska ske med
samhällsbyggnadskontorets gatuchef.
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Nummer
5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

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

Delegat
Tillväxtchef

Ersättare

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

Exploateringsingenjör

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

Tillväxtchef

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

Exploateringsingenjör

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

Exploateringsingenjör

Sida 177 av 317

20

Nummer
5.24

Ärendegrupp
Beslut om rivning av
saneringsfastighet.

5.25

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

5.26

Delegat
Tillväxtchef

Ersättare

5.27

Rätt att föra kommunens talan vid
lantmäteriförrättningar.

5.28

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

5.29

5.30

Anmärkning

Beslut får endast tas inom
den beslutade
investeringslimiten.

Exploateringsingenjör
Tillväxtchef

Tillväxtchef

Tillväxtchef
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Exploateringsavtal är ett
genomförandeavtal mellan
kommun och exploatör
som reglerar ansvars- och
kostnadsfördelningen i
samband med att mark ska
bebyggas. Avtalet
kännetecknas också av att
exploatören äger den mark
som ska bebyggas när
avtalet ingås.
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Nummer
5.31

Ärendegrupp
Beslut om, och undertecknande av
marköverlåtelseavtal med en
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överlåta mark som ska
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som parterna ska uppfylla
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Genomlysning barn- och ungdomsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 (KF § 142 Dnr 2017.391 KS 078) om den
politiska handlingsplanen Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017 (KS §
159 Dnr 2017.391 KS 078) om genomförandeplan av handlingsplanen.
I kommunens handlingsplan för ekonomi i balans Effekt, under punkten Stärkt
ekonomistyrning, ges kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa samtliga nämnder. Målet
med genomlysningarna är att säkerställa att nämnderna följer budgetens utpekade vilja
gällande ambitioner, kvalitet och ekonomiska ramar. Barn- och ungdomsnämnden
genomlyses med målet att hitta områden att effektivisera för att klara den demografiska
utvecklingen. Genomlysningen ska även ge förslag på förbättringar på ekonomisk data och
verksamhetsdata samt att göra riskanalyser inför framtiden.
Förvaltningens yttrande
Kommande år står den kommunala sektorn inför omfattande utmaningar, i Alingsås kommer
den demografiska utmaningen vara extra påtaglig att hantera. Kommunen kommer därför att
behöva bedriva ett proaktivt arbete för att fortsatt kunna expandera vilket ställer krav på en
verksamhet som är kostnadseffektiv.
Grundläggande i kommunal ekonomi är att kommunen inte får förbruka mer resurser än vad
kommunen har. Ett absolut minimikrav i lagen är balanskravet, som är en undre gräns för
resultat som får budgeteras. Alingsås kommuns ekonomistyrning består av långsiktiga
finansieringsplaner där kärnan är att en nämnd inte får förbruka mer resurser än den blivit
tilldelad av kommunfullmäktige.
Genomlysningen genomförs som del i kommunstyrelsens uppsiktplikt samt svarar upp mot
de krav som fullmäktige ställt om ökad styrning och ledning.
Genomlysningen har genomförts genom analys av ekonomisk data från Alingsås kommun
och analys av nyckeltal från databaser. De nyckeltal som används i rapporten är främst
hämtade från databaserna Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och SCB
(Statistikmyndigheten statistiska centralbyrån). För att kunna utföra analys, relatera data och
förklara samband jämförs Alingsås kommun med på förhand jämförbara kommuner,
kommunerna i Göteborgsregionen och riket.
Arbetet har genomförts i samråd med barn- och ungdomsnämnden där förvaltningen varit
behjälplig med att ta fram underlag och analyserat data och dragit slutsatser utifrån sin
specifika verksamhetskunskap, vilka är invävda i genomlysningen.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inte några ekonomiska kostnader.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
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Bakgrund
Kommande år står den kommunala sektorn inför omfattande utmaningar, i Alingsås kommer
den demografiska utmaningen vara extra påtaglig att hantera. Kommunen kommer därför
att behöva bedriva ett proaktivt arbete för att fortsatt kunna expandera vilket ställer krav på
en verksamhet som är kostnadseffektiv.
Grundläggande i kommunal ekonomi är att kommunen inte får förbruka mer resurser än vad
kommunen har. Ett absolut minimikrav i lagen är balanskravet, som är en undre gräns för
resultat som får budgeteras. Alingsås kommuns ekonomistyrning består av långsiktiga
finansieringsplaner där kärnan är att en nämnd inte får förbruka mer resurser än den blivit
tilldelad av kommunfullmäktige.
Genomlysningen genomförs som del i kommunstyrelsens uppsiktplikt samt svarar upp mot
de krav som fullmäktige ställt om ökad styrning och ledning.

Syfte
I kommunens handlingsplan för ekonomi i balans Effekt, under punkten Stärkt
ekonomistyrning, ges kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa samtliga nämnder. Målet
med genomlysningarna är att säkerställa att nämnderna följer budgetens utpekade vilja
gällande ambitioner, kvalitet och ekonomiska ramar. Barn- och ungdomsnämnden
genomlyses med målet att hitta områden att effektivisera för att klara den demografiska
utvecklingen. Genomlysningen ska även ge förslag på förbättringar på ekonomisk data och
verksamhetsdata samt att göra riskanalyser inför framtiden.

Metod och källor
Genomlysningen har genomförts genom analys av ekonomisk data från Alingsås kommun
och analys av nyckeltal från databaser. De nyckeltal som används i rapporten är främst
hämtade från databaserna Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och SCB
(Statistikmyndigheten statistiska centralbyrån). För att kunna utföra analys, relatera data och
förklara samband jämförs Alingsås kommun med på förhand jämförbara kommuner,
kommunerna i Göteborgsregionen och riket.
Arbetet har genomförts i samråd med barn- och ungdomsförvaltningen där förvaltningen
varit behjälplig med att ta fram underlag och analyserat data och dragit slutsatser utifrån sin
specifika verksamhetskunskap, vilka är invävda i genomlysningen.

Läsanvisningar
Genomlysningen av barn- och ungdomsnämnden i Alingsås är uppdelad i de tre delar som
nämnden har en referenskostnad, dvs förskola, fritidshem och grundskola, där
verksamheterna förskoleklass ingår i grundskola. Varje del innehåller en nyckeltals- och
omvärldsanalys av barn- och ungdomsnämnden där Alingsås kommun analyseras dels utifrån
förändringar senaste åren och dels i jämförelse med jämförbara kommuner.
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Centrala begrepp
Räkenskapssammandraget
RS, Räkenskapssammandraget, är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från Sveriges
kommuner till SCB. Informationen utgör grund för beräkningen av kommunernas
nettokostnader. Kostnader och intäkter rapporteras in per verksamhet där den
skattefinansierade verksamheten delas in i sex block och den avgiftsfinansierade
verksamheten i ett block. För de kommuner som inte fullt ut har motsvarande
verksamhetsindelning krävs att verksamhetsgemensamma kostnader och intäkter fördelas.
Därutöver finns det kommungemensamma kostnader som ska fördelas ut på respektive
verksamhet.
Informationen i RS används av SCB för att beräkna hur mycket kommunerna ska få i det
kommunala utjämningssystemet och dels för att beräkna kommunernas nettokostnader.

Bruttokostnad
Bruttokostnad är alla kostnader för att bedriva en viss verksamhet i en kommun.

Nettokostnad
Nettokostnad är alla kostnader minus alla intäkter för att bedriva en viss verksamhet.
Därmed ska det vara den faktiska kostnaden för kommunen för verksamheten. För att få
rättvisande nettokostnader krävs att den ekonomiska informationen fördelas på rätt
verksamhet och rätt kolumn i redovisningen i RS.

Det kommunala utjämningssystemet
Den myndighet som följer upp det kommunala utjämningssystemet är Statskontoret. De
beskriver syftet med utjämningssystemet som ”[att det ska] skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar för alla kommuner och regioner i landet att kunna tillhandahålla sina
invånare likvärdig offentlig service oberoende av invånarnas inkomster och andra
strukturella förhållanden”. Riksdag och regering ansvarar för anslagen till den kommunala
utjämningen och hur modellerna ska vara utformade. SCB är ansvariga för att uppdatera
data, utföra beräkningar och presentera utfallet.
Det kommunala utjämningsystemet innehåller fem delar där en del är kostnadsutjämningen.
Många av de nyckeltal som används i denna genomlysning tas fram för att SCB ska kunna
räkna fram just kostnadsutjämningen mellan kommuner. I kostnadsutjämningen
kompenseras kommunerna för opåverkbara strukturella skillnader baserat på behov av
kommunal service och förutsättningar att producera sådan service.
Kostnadsutjämningen utgörs av tio delmodeller som antingen avser en verksamhet eller ett
kostnadsslag. I varje delmodell beräknas de strukturella kostnadsskillnaderna med hjälp av
ett antal faktorer som är tänkta att spegla de strukturella behovs- och kostnadsskillnaderna
mellan kommuner.
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De fem delmodellerna för verksamheter:






Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
Förskoleklass och grundskola
Gymnasieskola
Äldreomsorg
Individ- och familjeomsorg

De fem delmodellerna för kostnadsslag:






Barn och ungdomar med utländsk bakgrund
Befolkningsförändringar
Bebyggelsestruktur
Lönekostnader
Kollektivtrafik

Standardkostnad
I varje delmodell beräknas en, så kallad, standardkostnad av SCB. Den redovisas i kronor per
invånare för varje kommun och för riket som helhet. Om kommunens beräknade kostnad
överstiger rikets kostnad får kommunen ett tillägg och understiger kommunens kostnad
rikets kostnad får kommunen ett avdrag.

Referenskostnad
De fem kostnadsslagen i kostnadsutjämningen är inte knutna till någon specifik verksamhet
utan ska kompensera för strukturella skillnader inom den totala kommunala verksamheten.
SKR, Sveriges kommuner och regioner, tar fram ett nyckeltal per verksamhet som kallas
referenskostnad. Där fördelar SKR ut kostnaderna för de fem kostnadsslagen på de fem
verksamheterna för att få fram en förväntad kostnadsbild att därefter kunna jämföra med
kommunernas nettokostnad.

Nettokostnadsavvikelse
Avvikelsen mellan en kommuns inrapporterade nettokostnad och en kommuns
referenskostnad kallas för nettokostnadsavvikelse. Nyckeltalet redovisar skillnaden mellan
en kommuns faktiska kostnad och den kostnad som räknats fram i det kommunala
utjämningsystemet för kommunen. En positiv nettokostnadsavvikelse innebär att
kommunen har en högre kostnad än de beräknats ha i kostnadsutjämningsystemet. En
negativ nettokostnadsavvikelse innebär att kommunen förbrukar mindre resurser än de
beräknats i kostnadsutjämningssystemet.
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De verksamheter som det i denna genomlysning finns redovisade nyckeltal för
nettokostnadsavvikelse är förskola, fritidshem och en gemensam för förskoleklass och
grundskola. Därmed saknas nyckeltalet nettokostnadsavvikelse för grundsärskola och
pedagogisk omsorg. Dock finns kostnaderna för pedagogisk omsorg med i referenskostnaden
för förskola och fritidshem. Däremot ingår inte kostnaden för pedagogisk omsorg i
nettokostnaden för förskola och fritidshem utan redovisas som en egen verksamhet. Den
genomsnittliga nettokostnaden skulle vara 1,4 procent högre för hela riket om kostnaden för
pedagogisk omsorg hade ingått. Därmed är nettokostnadsavvikelsen för fritidshem och
förskola för lågt redovisade. Utfallet blir olika för olika kommuner då kommuner med mer
pedagogisk omsorg får lägre redovisade kostnader relativt de kostnader som beräknats i
referenskostnaden.

Jämförbara kommuner
Inom varje verksamhet där det finns en referenskostnad jämförs Alingsås kommun med de
sju kommuner som ur ett strukturellt perspektiv har mest likartade förutsättningar att
bedriva sin verksamhet. Vilka variabler och hur de viktas tas fram av SKR (genom Kolada,
Kommun- och landstingsdatabasen) och de tar även fram vilka kommuner Alingsås ska
jämföras med. Vilka kommuner som är ”jämförbara” varierar över tiden med hur
utvecklingen ser ut i varje kommun. Befolkningen och referenskostnaden förändras över tid i
kommuner varför sammansättningen av liknande kommuner kan komma att förändras.
Nuvarande jämförbara kommuner är nya från 2018 och därför bra jämförelsekommuner
2018. Längre bak i tiden är det inte säkert att denna jämförelsegrupp av liknande kommuner
är fullt lika jämförbara. Förutsättningarna för kommunerna är inte identiska men jämförelse
med dessa ger indikationer på vad som är kostnadsdrivande och vad som är
kostnadssänkande.
I genomlysningen jämförs Alingsås även med kommunerna i Göteborgsregionen och med
riket. Dock är jämförelser med riket och Göteborgsregionen av begränsat intresse eftersom
förutsättningarna skiljer sig. Däremot finns nyckeltal som är mer lämpliga att jämföra med
dessa grupper.

7

Sida 189 av 317

Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Nyckeltalsgenomgång förskola
Jämförelsegrupp förskola
Alingsås kommun jämförs med de sju kommuner som ur ett strukturellt perspektiv har mest
likartade förutsättningar att bedriva verksamhet inom förskola. Vilka variabler och hur de
viktas tas fram av SKR (genom Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen) och utifrån
resultaten identifieras de kommuner Alingsås bör jämföras med. De strukturella
förutsättningarna bygger på viktning av referenskostnad (70 %), och befolkning (30 %).
Jämförbara kommuner förskola 2018








Trelleborg
Enköping
Danderyd
Falkenberg
Vänersborg
Ronneby
Ängelholm

Referenskostnad förskola
Referenskostnad för förskola (inklusive öppen förskola) sammanställs av SKR men bygger på
SCB:s standardkostnader för beräkning i det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
Standardkostnaden för förskola bygger på total kostnad för riket enligt RS
(räkenskapssammandraget) och fördelas per kommun med ålderersättning där den för
Alingsås beräknades till 6 350 kr per invånare 2018 (254,3 mnkr totalt). Åldersersättningen
multipliceras med följande variabler:





Åldersstruktur (andel 1-5 år i kommunen)
Genomsnittlig vistelsetid (2005 års nivå för kommungruppen)
Justeringsfaktor
Index KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta)

Merparten av ersättningen påverkas av antalet 1-5 åringar i kommunen. Summan
multipliceras sedan med en koefficient baserad på den genomsnittliga vistelsetiden för
kommungruppen. Koefficienten grundar sig i en föräldraenkät från 2005 och uppdateras
inte. Vistelsetiden är därutöver inte från Alingsås utan ett medel av kommunerna i Alingsås
kommungrupp från 2005, vilken är pendlingskommun nära storstad. Alingsås
åldersersättning multipliceras med koefficienten för vistelsetiden vilken 2005 var 0,964 för
kommungruppen. Spannet för landets kommuner är 0,924-1,038 där medel är 0,968.
Alingsås får därmed något lägre åldersersättning än genomsnittet för riket. Justeringsfaktorn
har haft en marginell betydelse senaste åren då den uppgått till 1-2 procent.
8
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Skillnaden mellan standardkostnad (SCB) och referenskostnad (SKR) för förskolan är att SKR
fördelar ut delmodellen för standardkostnad enligt parametrarna barn och ungdomar med
utländsk bakgrund, lön, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling per
verksamhetsområde. Resultatet för Alingsås blir en referenskostnad på 6 411 kr, således en
ökning med 61 kr per invånare gentemot standardkostnaden för förskola. Alingsås har en
lägre referenskostnad än jämförbara kommuner och Göteborgsregionen vilket beror på att
Alingsås har en mer gynnsam befolkningsstruktur. Hade Alingsås haft en likadan
referenskostnad per invånare 1-5 år som jämförbara kommuner hade kommunen fått en
ökad referenskostnad med 7,1 miljoner och med Göteborgsregionens referenskostnad 18,6
miljoner kronor. Detta ska ställas mot Alingsås totala referenskostnad om 263,8 miljoner
kronor.

Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse är ett nyckeltal som arbetas fram av SKR och publiceras i deras
databas Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). I nyckeltalet jämför SKR kommunens
nettokostnad med kommunens referenskostnad. Nyckeltalet publiceras dels som antal
miljoner kronor och dels i procentform där positiva värden indikerar högre kostnadsläge än
statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat givet
en genomsnittslig ambitionsnivå. I jämförelse med andra är procentuell avvikelse mer
talande då absoluta tal även påverkas av invånarantalet i kommunen. Avvikelsen gäller för
förskola och öppen förskola men inte för pedagogisk omsorg.
9
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Alingsås har haft en positiv nettokostnadsavvikelse där nettokostnaden överstiger
referenskostnaden sedan den började följas upp 2015. Mellan 2017 och 2018 har
nettokostnadsavvikelsen minskat till 1,2 procent vilket motsvarar 3,1 mnkr mer i kostnad än
statistiskt förväntat. Jämförbara kommuner och Göteborgsregionen avviker negativt med 1,8
procent respektive 0,9 procent. Hade Alingsås haft motsvarande nettokostnadsavvikelse
som jämförbara kommuners hade Alingsås förskola kostat 7,8 mnkr mindre 2018.
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Andel 1-5 åringar i förskola
Referenskostnaden tar hänsyn till vistelsetid på förskolan även om nyckeltalet baseras på
hela kommungruppen och inte är uppdaterat sedan 2005. Däremot tar den inte hänsyn till
andel av 1-5 åringar som är inskrivna på förskolan. Andelen som nyttjar förskolan har får ett
genomslag på nettokostnad och nettokostnadsavvikelse genom att verksamhetsvolymen
påverkas.

Alingsås har haft fler inskrivna barn än jämförbara kommuner och rikssnittet från 2015 till
2017. 2018 sjönk dock andelen inskrivna barn i Alingsås medan den ökade i de andra
jämförda kommungrupperna. Minskningen mellan 2017 och 2018 av andelen inskrivna barn i
förskolan i Alingsås var 1,6 procentenheter. Om andelen inskrivna barn hade varit kvar på
samma nivå 2018 som 2017 hade Alingsås haft 37 fler barn i förskolan. Detta motsvarar 4,7
mnkr eller 43 procent av den totala minskningen av nettokostnadsavvikelsen om 11,0 mnkr
mellan 2017 och 2018. Detta under förutsättning att det råder ett linjärt samband mellan
verksamhetsvolym och kostnad. Samtidigt har både Göteborgsregionen och jämförbara
kommuner inte ökat sin nettokostnadsavvikelse trots ökad andel inskrivna barn. Detta beror
dock främst på att referenskostnaden ökar 2018.
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Pedagogisk omsorg
En verksamhet som inte ingår i nettokostnaden men som ingår i referenskostnaden och
därmed påverkar nettokostnadsavvikelsen för förskola är pedagogisk omsorg. Vare sig
kostnader eller inskrivna barn är inkluderade men antalet invånare påverkar
åldersstrukturen i standardkostnaden och därmed referenskostnaden som i sin tur påverkar
nettokostnadsavvikelsen. Barnen inskrivna i pedagogisk omsorg är heller inte med i
statisktien för inskrivna barn i förskolan. Därför kan en kommun med en högre andel
pedagogisk omsorg se ut att vara mer kostnadseffektiv och ha färre antal inskrivna barn i
produktion än vad som är verkligt utfall.

Alingsås har en mindre andel i pedagogisk omsorg än jämförda kommungrupper. Detta
medför att Alingsås för 2018 har samma andel inskrivna barn totalt som Göteborgsregionen
och färre barn inskrivna än jämförbara kommuner och rikssnittet i förhållande till
befolkningen 1-5 år. Viktigt att poängtera är att förskolan endast är till för barn 1-5 år
medan pedagogisk omsorg är till för barn mellan 1-12 år även om merparten av pedagogisk
omsorg är till för barn mellan 1-5 år. I diagrammet ovan har endast de barn som är mellan 15 år tagits med. Kostnaden är dock inte särkiljd i SCB:s räkenskapssammandrag (RS) utan där
redovisas ackumulerade kostnaden för pedagogisk omsorg.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

I diagrammet ovan jämförs kostnaden för förskolan med och utan pedagogisk omsorg för
Alingås och jämförbara kommuner. Jämförbara kommuner har både en högre andel totalt i
förskola och pedagogisk omsorg och därför borde Alingsås ha en möjlighet att ha en lägre
nettokostnadsavvikelse än jämförbara kommuner 2018. Det förstärks av att Alingsås ligger
under rikssnittet i andel av 1-5 år i förskola och pedagogisk verksamhet.

Nettokostnad
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Alingsås nettokostnad per invånare 1-5 år är lägre än Göteborgsregionen och i linje med
jämförbara kommuner. Alingsås har en låg nettokostnadsutvecklingen mellan 2017 och 2018
och avviker både mot jämförda kommungrupper och riket. Alingsås nettokostnadsökning var
2018 var 1,1 procent, vilket kan relateras till 5,8 procent för jämförbara kommuner. En stor
anledning till detta är förändringen av andelen inskrivna barn i förskolan. Detta då Alingsås
andel i förskolan minskade med 1,8 procent medan jämförbara kommuner ökade sin andel
med 1,8 procent. Totalt en skillnad på 3,6 procent av den totala avvikelsen mellan
kommungrupperna om 4,7 procent.

Alingsås nettokostnad per inskrivet barn har under åren varit i nivå med jämförbara
kommuner. Nettokostnaden per invånare 1-5 år ökade med 1,1 procent medan
nettokostnaden per inskrivet barn ökade med 2,6 procent. Ökningen var dock lägre än för
jämförbara kommuner.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Avgiftsintäkter

I diagrammet ovan ingår intäkter för både avgiftsintäkter och riktade statliga bidrag. Alingsås
har lägre intäkter per inskrivet barn än både Göteborgsregionen och jämförbara kommuner.
Om Alingsås haft motsvarande intäkter som jämförbara kommuner respektive
Göteborgsregionen hade intäkten varit 9,6 mnkr respektive 5,9 mnkr högre 2018. Om
Alingsås hade haft en lika hög intäkt per inskrivet barn som jämförbara kommuner hade det
inneburit att kostnaden per inskrivet barn blivit ungefär 5 000 kr lägre än jämförbara
kommuner.
Avvikelsen väcker frågor kring om Alingsås söker och får riktade statliga bidrag i samma
utsträckning som jämförda kommungrupper och rikssnittet. Avvikelsen väcker även frågor
kring avgiftsintäkterna som förändrades och höjdes 2019.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Antal inskrivna barn i förskolan

Antal inskrivna barn i förskolan har varit stabilt de senaste fem åren. Däremot har det skett
en förskjutning av antal barn från kommunal förskola till förskola i enskild regi motsvarande
170 barn. Det innebär en ökning med 55 procent för enskild regi och en minskning för
kommunal regi med 10 procent. Minskningen mellan 2017 och 2018 var 4,8 procent för
kommunal regi.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Kostnad kommunala förskolan

Kostnaden per inskrivet barn i den kommunala förskolan har utvecklats i en lägre takt än
jämförda kommungrupper mellan 2017 och 2018. Alingsås kostnad per inskrivet barn har
ökat med 1,3 procent medan övriga grupper ökat med ungefär 3,5 procent. Kostnaden i den
kommunala förskolan påverkas framför allt av personalkostnader och lokalkostnader.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Lokalkostnad

Alingsås nettokostnad för lokaler är på en liknande nivå som för jämförbara kommuner och
en lägre nivå än för Göteborgsregionen. Lokalkostnaderna har sjunkit i Alingsås mellan 2017
och 2018 medan de har ökat i jämförbara grupper. En del av förklaringen till den sjunkande
kostnaden för lokaler är en hyressänkning från det kommunala bolaget FABS. En annan del
av förklaringen är att Alingsås har ökat antalet barn i barngrupperna och i förlängningen
minskat lokalkostnaden per barn.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Personal

Alingsås kostnadsnivå för personal per inskrivet barn 2018 är på en liknande nivå som för
jämförbara kommuner och lägre än för Göteborgsregionen och riket. Kostnaden för personal
ökar mindre och i långsammare takt mellan 2017 och 2018 än för jämförbara kommuner.
Samtidigt har personaltätheten minskat då inskriva barn per årsarbetare ökat med 5,6
procent mellan 2017 och 2018. Det indikerar att den reella kostnadsökningen per personal
är därför 7,1 procent. Hade Alingsås haft samma personaltäthet 2018 som 2017 hade
kostnaden blivit 9,7 mnkr högre.

Inskrivna barn per årsarbetare
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Andel utbildad personal

Alingsås har en högre andel anställda med förskollärarlegitimation än jämförbara kommuner
och avsevärt högre andel än rikssnittet. Genomsnittlig personalkostnad skiljer sig mellan
jämförbara kommuner och Alingsås med 39 tkr per årsarbetare (Alingsås 604 tkr, jämförbara
kommuner 564 tkr). Den högre andelen med förskollärarlegitimation är troligtvis en
bidragande förklaring till de högre lönenivåerna gentemot jämförbara kommuner men
förklararar sannolikt inte hela mellanskillnaden.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Sammanfattande kommentarer kommunal förskola
Alingsås har en minskande volym inom den kommunala förskolan där förändringen mellan
2017 och 2018 var 4,8 procent. Om inga anpassningar hade gjorts i verksamheten skulle
därför antalet inskrivna barn per årsarbetare minska. Data visar dock motsatsen att inskrivna
barn per årsarbetare ökar. Därmed är det troligt att verksamheten under perioden 20172018 dragit ned på antalet förskoleavdelningar och haft fler barn per
förskoleavdelning/årsarbetare. Förändringen av antalet inskrivna barn per årsarbetare är en
ökning med 5,6 procent. Personalkostnaden per inskrivet barn ökar med 1,4 procent men
viktat mot förändringen av antalet inskrivna barn per årsarbetare är
personalkostnadsökningen 7,1 procent per årsarbetare. Hyrorna för den kommunala
förskolan sänktes 2018 och detta får genomslag i nyckeltalet, nettokostnad lokaler per
inskrivet barn. Lokalkostnaden per inskrivet barn har minskat. Sänkta lokalhyror är en
delförklaring och den andra att det är fler barn per förskoleavdelning.

Rekommendationer
Barn- och ungdomsnämnden rekommenderas att följa utvecklingen av avgiftsintäkterna
efter höjningen 2019 och se om den utvecklas till samma nivå som jämförda
kommungrupper.
Barn- och ungdomsnämnden bör se över möjligheten till ökad extern finansiering eftersom
Alingsås avviker i intäkter per inskrivet barn.
Barn- och ungdomsnämnden rekommenderas att undersöka ökningen av redovisad
personalkostnad då personaltätheten samtidigt sjunkit mellan 2017 och 2018. Detta för att
bilda sig en uppfattning om hur stor eventuell löneglidning nämnden haft inom den
kommunala förskolan.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Nyckeltalsgenomgång fritidshem
Jämförelsegrupp fritidshem
Alingsås kommun jämförs med de sju kommuner som ur ett strukturellt perspektiv har mest
likartade förutsättningar att bedriva verksamhet inom fritidshem. Vilka variabler och hur de
viktas tas fram av SKR (genom Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen) och utifrån
resultaten identifieras de kommuner Alingsås bör jämföras med. De strukturella
förutsättningarna bygger på viktning av referenskostnad (70 %), och befolkning (30 %).
Jämförbara kommuner fritidshem 2018








Vänersborg
Mark
Strängnäs
Borlänge
Landskrona
Enköping
Falköping

Referenskostnad fritidshem
Referenskostnad för fritidshem sammanställs av SKR men bygger på SCB:s
standardkostnader för beräkning i det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
Standardkostnaden för fritidshem bygger på total kostnad för riket enligt RS
(räkenskapssammandraget) och fördelas per kommun med åldersersättning där det för
Alingsås beräknades till 1 471 kr per invånare 2018 (58,9 mnkr totalt). Åldersersättningen
multipliceras med följande variabler:





Åldersstruktur (andel 6-12 år i kommunen)
Genomsnittlig inskrivningsgrad (2011 års kommunindelning)
Justeringsfaktor (0,1 procent)
Index KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta 3,22 procent)

Merparten av ersättningen påverkas av antalet 6-12 åringar i kommunen. Summan
multipliceras sedan med andelen inskrivna för kommungruppen. För den kommungrupp
som Alingsås tillhör är inksrivningsgraden beräknad till 0,960 och spannet för landets
kommuner är 0,883 - 1,181 där medel är 1,0. Alingsås har därmed en något lägre beräknad
inskrivningsgrad än medlet för riket. Justeringsfaktorn har haft en marginell betydelse
senaste åren då den uppgått till 1-2 procent.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Skillnaden mellan standardkostnad (SCB) och referenskostnad (SKR) för fritidshem är att SKR
fördelar ut delmodellen för standardkostnad på barn och ungdomar med utländsk bakgrund,
lön, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling per verksamhetsområde. Alingsås har en
gynnsam struktur som gör att referenskostnaden minskas mot standardkostnaden med 10 kr
per invånare eller totalt 0,4 mnkr. Per invånare 6-12 år har Alingsås en lägre referenskostnad
än jämförbara kommuner och Göteborgsregionen. Skillnaden mot jämförbara kommuner
beror framförallt på att några av de jämförbara kommunerna beräknas ha högre kostnader
med anledning av högre inskrivningsgrad i fritidshem.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Nettokostnad

Alingsås har en högre kostnad per invånare än jämförbara kommuner och en lägre kostnad
än Göteborgsregionen. Trots en högre referenskostnad, vilket indikerar en förväntad högre
kostnad, har jämföra kommuner en lägre kostnad per invånare 6-12 år. Alingsås och
Göteborgsregionen har liknande avvikelse mellan nettokostnad som referenskostnad.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse är ett nyckeltal som tas fram av SKR och publiceras i deras databas
Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). I nyckeltalet jämför SKR kommunens
nettokostnad med kommunens referenskostnad. Nyckeltalet publiceras dels som miljoner
kronor och dels i procentform där positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt
förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. I jämförelse
med andra är procentuell avvikelse mer talande då absoluta tal även påverkas av
invånarantalet i kommunen.

Nettokostnadsavvikelsen har historiskt redovisats tillsammans med förskolan varför det inte
finns data före 2015. Åren 2015 och 2016 hade Alingsås en positiv avvikelse om 4,0 procent
respektive 4,7 procent. Åren 2017 och 2018 har avvikelsen sjunkit och är nu negativ om 8,1
procent. Alingsås har nu ungefär samma värde som Göteborgsregionen medan jämförbara
kommuner har en negativ avvikelse om 24,2 procent. Hade Alingsås haft motsvarande
nettokostnadsavvikelse som jämförbara kommuners hade Alingsås fritidshem kostat 7,3
mnkr mindre 2018.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Andel inskrivna barn

Alingsås har en högre andel inskrivna barn än samtliga jämförda kommungrupper, störst
avvikelse har Alingsås mot jämförbara kommuner med 19 procent fler inskrivna barn. Enligt
standard- och referenskostnad beräknas jämförbara kommuner ha fler inskrivna barn. Om
Alingsås hade haft en liknande andel som jämförbara kommuner hade Alingsås haft 328 barn
färre i fritidsverksamhet. Med Alingsås enhetskostnad hade det motsvarat 9,8 mnkr. Den
lägre andelen inskrivna barn för jämförbara kommuner är den enskilt största anledningen till
deras förhållandevis stora negativa nettokostnadsavvikelse, dvs att de är mer
kostnadseffektiva än statistiskt förväntat.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Intäkter

Intäkterna är framförallt avgiftsintäkter och statsbidrag där har Alingsås lägre intäkterper
barn 2018 än jämförbara kommuner och Göteborgsregionen. Eftersom det både är
avgiftsintäkter och statbidrag som är redovisade är det svårt att dra några slutstser utöver
att konstatera att Alingsås inte avviker i större grad per inskrivet barn.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Bruttokostnad

Nyckeltalet ovan är bruttokostnad per inskrivet barn i kommunal förskola, vilket innebär alla
kostnader förutom köp av huvudverksamhet och att intäkter för avgifter och riktade
statsbidrag inte ingår. Alingsås bruttokostnad per inskrivet barn 2018 är lägre än för
Göteborgsregionen men är likadan som för jämförbara kommuner. Den största påverkan på
bruttokostnaden i fritidshem kostnadsposterna för lokalker och personal.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Lokalkostnad

Alingsås har en lägre kostnad för lokaler än både jämförbara kommuner och
Göteborgsregionen. Hade Alingsås haft samma kostnad för lokaler som jämförbara
kommuner hade man haft en högre bruttokostnad om 1,7 mnkr. Vid samma lokalkostnad
som Göteborgsregionen hade Alingsås haft 7,1 mnkr högre bruttokostnad.
Göteborgsregionens högre lokalkostnader förklarar merparten av skillnaden i
nettokostnadnivå i jämförelse med Alingsås och jämförbara kommuner. En del av
förklaringen till den sänkta nettokostnaden per inskrivet barn i Alingsås och därmed den
sänkta nettokostnadsavvikelsen beror på att lokalkostnaden sjunkit.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Personal

Alingsås har enligt nyckeltalet elever/anställd en ökande personaltäthet mellan 2016 och
2017. 2018 är det relativt små skillnader mellan jämförda kommungrupper. Jämförbara
kommuner är dock något mer kostnadseffektiva gällande personal då både har högre
bemanning och lägre kostnad. Den förhållandevis kraftiga ökningen i personaltäthet i
Alingsås (17,8 procent) mellan 2016 och 2017 borde ha inneburit en ökning av
personalkostnad per barn som översteg effekten av löneavtal. Personalkostnadsökningen är
dock under löneavtalen som gav 5,6 procent mot 2,9 procent i utfall under motsvarande
period. Detta tyder på en negativ löneglidning om 21,5 procent vilket ter sig orimligt. En
troliga förklaring är istället felaktig inrapportering av uppgifter till SCB och/eller skolverket.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Kostnader övrigt

Övriga kostnader är högre i Alingsås än i jämförbara kommuner och Göteborgsregionen. Om
Alingsås hade haft motsvarande kostnadsläge som jämförbara kommuner hade Alingsås
fritidshem kostat 2,8 mnkr mindre 2018.
Att kostnaden avviker mot övriga är något som barn- och ungdomsnämnden bör undersöka
orsaken till.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Sammanfattande kommentarer fritidshem
Alingsås avviker negativt mot sin referenskostnad med 8,1 procent, dock inte i samma nivå
som jämförbara kommuner som avviker med 24,2 procent. En delförklaring är att jämförbara
kommuner har lägre kostnader för sin verksamhet och högre intäkter. En annan förklaring till
jämförbara kommuner förhållandevis stora avvikelse är en lägre inskrivninggrad i fritidshem.
Alingsås har lägre lokalkostnader och lägre intäkter än jämförda kommungrupper. Trots
ungefär samma personaltäthet som jämförbara kommuner är personalkostnaden högre. En
del orimliga förändringar medför misstanke om att inrapportering av uppgifter till SCB
och/eller skolverket kan vara felaktiga.

Rekommendationer
Kostnaden för lokaler är lägre än för jämförda kommungrupper. Därför bör barn- och
ungdomsnämnden se över om fördelningen i RS (SCB:s räkenskapssammandrag) visar
korrekt fördelning av kostnaderna.
Barn- och ungdomsnämnden rekommenderas att utreda varför Alingsås avviker inom övriga
kostnader för att se om kostnadseffektiviseringar finns att göra.
Redovisade personalkostnader har förändrats stort mellan åren och är antingen för lågt
redovisade 2016 eller för högt redovisade 2017 och 2018. Barn- och ungdomsnämnden bör
därför säkerställa sin inrapportering till SCB och skolverket.
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Nyckeltalsgenomgång grundskola (F-9)
Jämförelsegrupp grundskola
Alingsås kommun jämförs med de sju kommuner som ur ett strukturellt perspektiv har mest
likartade förutsättningar att bedriva verksamhet inom grundskola. Vilka variabler och hur de
viktas tas fram av SKR (genom Kolada, Kommun- och landstingsdatabasen) och utifrån
resultaten identifieras de kommuner Alingsås bör jämföras med. De strukturella
förutsättningarna bygger på viktning av referenskostnad (70 %), och befolkning (30 %).
Jämförbara kommuner grundskola 2018
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Borlänge
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Referenskostnad grundskola
Referenskostnad för grundskola sammanställs av SKR men bygger på SCB:s
standardkostnader för beräkning i det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
Standardkostnaden för grundskolaskola bygger på total kostnad för riket enligt RS
(räkenskapssammandraget) och fördelas per kommun med ålderersättning där det för
Alingsås beräknades till 10 516 kr per invånare 2018 (445 mnkr). Åldersersättningen
multipliceras med följande variabler:






Åldersstruktur (andel 6-15 år)
Andel som är födda utanför Sverige, Norge och Danmark eller där båda föräldrarna är
födda utanför dessa länder (andel av 7-15 år i kommunen)
Tillägg/avdrag för små skolor och skolskjuts
Tillägg/avdrag för hemspråk och svenska som andraspråk
Index KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta)

Merparten av ersättningen påverkas av antalet 6-15 åringar i kommunen. Summan
multipliceras sedan med den genomsnittliga kostnaden för grupperna. Alingsås har en mer
gynnsam struktur avseende andelen med utländsk bakgrund, små skolor och skolskjuts än
genomsnittet för riket och får därför avdrag för dessa parametrar. 2017 var det 24 kronor
(1,0 miljoner) för hemspråk och svenska som andraspråk och 72 kronor (2,9 miljoner) för
små skolor och skolskjuts.

33

Sida 215 av 317

Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Skillnaden mellan standardkostnad (SCB) och referenskostnad (SKR) för grundskolan är att
SKR fördelar ut delmodellen för standardkostnad på barn och ungdomar med utländsk
bakgrund, lön, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling per verksamhetsområde.
Alingsås har en gynnsam struktur som gör att referenskostnaden blir 251 kr lägre per
invånare än standardkostnaden eller totalt 10,0 mnkr. Per elev har Alingsås en lägre
referenskostnad än Göteborgsregionen och jämförbara kommuner även om avvikelsen är
relativt liten 2018. Skillnaden mot jämförbara kommuner beror framförallt på att jämförbara
kommuner har högre andel elever med utländsk bakgrund samt att de deras beräknade
behov av små skolor och skolskjuts är högre.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse är ett nyckeltal som arbetas fram av SKR och publiceras i deras
databas Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). I nyckeltalet jämför SKR kommunens
nettokostnad med kommunens referenskostnad. Nyckeltalet publiceras dels som antal
miljoner och dels i procentform där positiva värden indikerar högre kostnadsläge än
statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. I
jämförelse med andra är procentuell avvikelse mer talande då absoluta tal även påverkas av
invånarantalet i kommunen. Avvikelsen gäller för grundskola 6-15 år.

Alingsås har en negativ nettokostnadsavvikelse där nettokostnaden är lägre än
referenskostnaden. 2018 var avvikelsen - 3,3 procent och motsvarade 15,9 mnkr. Jämförbara
kommuner avviker med -4,1 procent och Göteborgsregionen har en positiv avvikelse på 2,4
procent. Hade Alingsås haft motsvarande nettokostnadsavvikelse som jämförbara
kommuner hade verksamheten kostat 4,1 mnkr lägre och hade Alingsås haft motsvarande
avvikelse som Göteborgsregionens hade kostnaden varit 27,6 mnkr högre.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Nettokostnad

2018 var Alingsås nettokostnad per elev F-9 lägre än Göteborgsregionen men i princip lika
hög som för jämförbara kommuner. Alingsås hade en högre nettokostnadsökning än
jämförbara kommuner mellan 2015 och 2016 men lägre mellan 2016 – 2018.
Nettokostnaden i den kommunala grundskolan påverkas framförallt av lokalkostnad och
personalkostnad men det finns även en rad andra kostnader och intäker som påverkar.
Exempelvis kostnader för måltider, elevhälsa, lärverktyg och hur mycket riktade statliga
bidrag kommunen söker och får.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Antal elever

Digrammet ovan visar antalet elever skrivna i Alingsås kommun fördelat mellan egen regi
(kommunala skolor i Alingsås) och elever hos andra huvudmän (friskolor och kommunala
skolor i andra kommuner). Mellan 2013 och 2018 har antalet elever i Alingsås ökat med 739
elever eller 17 procent. Den största ökningen var mellan 2013 och 2016 för att därefter
plana ut mellan 2016 och 2018. Andelen elever i egen regi har legat på den stabil nivå över
tiden men har ökat något mellan 2013 och 2018. Elever som är skrivna i andra kommuner
men som har sin skolgång i Alingsås skolor är inte med i diagrammet. Denna elevgrupp är
relativt liten och uppgick 2018 till 59 elever. Vi kan därmed konstatera att
grundskolemarknaden i Alingsås är stabil över perioden.
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Kommunal grundskola
Elever per lärare
Hur effektiv och vilken ambitionsnivå som bedrivs i kommunens egna regi är påverkar
kommunens kostnad direkt och indirekt. Det ersättningsbidrag som betalas ut till fristående
(privata) skolor baseras på den budgeterade enhetskostnad per elev som kommunen har.
Kostnader per elev är därför centrala nyckeltal vid analys av hur kostnadseffektiv en
kommuns grundskola är. Viktigt att beakta när kostnader per elev jämförs är personaltäthet
eller nyckeltalet hur många elever en kommun har per lärare. En hög andel elever per lärare
indikerar att kommunen bör vara mer kostnadseffektiv då den har möjlighet att fördela mer
fasta och halvfasta kostnader på fler elever. Det gäller i synnerhet personalkostnader och
lokalkostnader men kan även vara andra kostnader.

Antalet elever per lärare är ett sätt att mäta lärartätheten och ju högre värde desto fler barn
är det per lärare och därmed lägre lärartäthet. Alingsås har under hela perioden haft en
lägre lärartäthet än jämförbara kommuner och 2018 hade Alingsås även en lägre lärartäthet
än genomsnittet i Göteborgsregionen. Jämförbara kommuner har två barn eller 17,2 procent
färre barn än Alingsås per lärare. Detta indikerar att Alingsås bör ha en lägre kostnad för
personal i skolan än jämförbara kommuner.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Personal (undervisningskostnad)

Undervisningskostnaderna i Alingsås och jämförda kommungrupper följer varandra över
perioden. Alingsås kostnadsutveckling är dock något lägre då den ökat med 32 procent per
elev mellan 2013 och 2018 medan både jämförbara kommuner och Göteborgsregionen ökat
med 38 procent. Grafen indikerar att det finns en korrelation mellan personaltäthet och
undervisningskostnad per elev för Alingsås och Göteborgsregionen. Däremot har jämförbara
kommuner nästan samma kostnad som Alingsås trots att de har en täthet av lärare och
annan pedagogisk personal som är 17,2 % högre. Avvikelsen gentemot jämförbara
kommuner gällande undervisningskostnad för den pedagogiska personalen är därmed
betydande.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Lokalkostnad

Alingsås har en högre nettokostnad för lokaler än både jämförbara kommuner och
Göteborgsregionen. Kostnaden för lokaler har ökat under perioden. Tänkbara förklaringar till
ökningen relativt jämförda kommungrupper över perioden kan vara fler och kostsamma
renoveringar av gamla skolor och nybyggnation av nya skolor. Alingsås har en nybyggnation
av Stadsskogens skola och om- och nybyggnation av Hemsjö skola. Vi har dock ingen
sammanställd data på jämförda kommungrupper. Mellan 2017 och 2018 minskar kostnaden
för Alingsås och en del av förklaringen till det är en hyressänkning från det kommunala
bolaget FABS. Förändringen av lokalkostnader skulle även kunna relateras till att antalet
elever i den kommunala skolan i Alingsås ökar. Om Alingsås hade haft en liknande kostnad
för lokaler per elev som jämförbara kommuner hade kostnaden varit 21,4 mnkr lägre i
Alingsås. Vid liknande lokalkostnad som Göteborgsregionen hade Alingsås haft 7,0 mnkr
lägre kostnad.
Det är inte exakt samma kommuner som är jämförbara med Alingsås gällande grundskola
och fritidshem men fem av sju är det och skillnaderna är begränsade i detta nyckeltalen för
lokaler. Studeras Alingsås kostnad mot jämförbara kommuner för grundskolan avviker
grundskolan avseende lokalkostnad per elev med 3 255 kr mer inom grundskolan men 1 552
kr mindre per inskrivet barn inom fritidshemsverksamheten. Avvikelsen medför att barn- och
ungdomsnämnden bör se över om fördelningen i RS är korrekt.
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Elevhälsa

Kostnaden per elev för elevhälsa har varit förhållandevis stabil i Alingsås mellan 2013 och
2018. Göteborgsregionen och jämförbara kommuner har under samma period haft en trend
med kostnadsökningar. Jämförbara kommuners kostnad är 45 procent högre än Alingsås
2018 och Göteborgsregionens kostnad är 53 procent högre 2018. Hade Alingsås haft en
kostnad på samma nivå som jämförbara kommuner hade kostnaden varit 4,7 mnkr högre
och med en liknande kostnad som Göteborgsregionen hade kostnaden varit 5,5 mnkr högre.
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Lärverktyg

I diagrammet ovan redovisas kostnaden per elev för lärverktyg vilket exempelvis är
läroböcker och datorer. 2018 var kostnaden för lärverktyg ungefär på samma nivå för
Alingsås och jämförda kommungrupperna. Den stora till synes stora ökningen 2017 beror på
bokföringstekniska olikheter gällande fördelningen av lärverktyg och övriga kostnader i
rapporteringen till RS 2017 och övriga år. Det finns dock en reell minskning mellan 2017 och
2018 som är hänförlig till prisrevidering av interna IT-tjänster.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Övriga kostnader

Under övriga kostnader redovisas bland annat overhead, elevassistenter, kurser och
konferenser, elevförsäkringar, tolkkostnader och statliga intäkter. Med så olika och stora
kostnader och intäkter samlade är det svårt att dra större analyser men Alingsås har en lägre
nettokostnad per elev under hela perioden förutom utgångsåret 2013. 2018 motsvarar
avvikelsen mot Göteborgsregionen 18,2 mnkr och för jämförbara kommuner 11,3 mnkr sett
till Alingsås verksamhetsvolym.
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Skolskjuts

Alingsås och Göteborgsregionen har ungefär samma kostnad per elev för skolskjuts medan
jämförbara kommuner har en kostnad som är drygt dubbelt så hög. Om Alingsås haft en
kostnad på samma nivå som jämförbara kommuner hade kostnaden varit 8,8 mnkr högre.
Beräknade högre kostnader för skolskjuts är något som jämförbara kommuner kompenseras
för i det kommunala kostnadsutjämningssystemet.
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Socioekonomiska förutsättningar
Olika socioekonomiska förutsättningar kompenseras inte i referenskostnaden annat än för
andelen med utländsk bakgrund och behovet av modersmålsundervisning. Däremot finns
dock ett statsbidrag riktat mot stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Bidraget kom
under 2018 och betalades ut för kostnader under höstterminen 2018. I teorin ska det riktade
statsbidraget kompensera för socioekonomiska ojämlikheter. Bidraget uppgick till knappt 1
mdkr och 2020 utgår 4,9 mdkr för Sveriges kommuner. Om bidraget är tillräckligt för att
kompensera för skillnaderna i socioekonomiska förutsättningar är oklart men bidraget har
ökat kraftigt mellan 2018 och 2020. Oaktat det, är det något att ha med sig vid analys av
grundskolans bruttokostnad men även nettokostnad. 2018 var Alingsås del 3,2 mnkr och
genomsnittet av jämförbara kommuner var 4,7 mnkr. Motsvarande siffror för 2020 är 14,8
mnkr för Alingsås och genomsnittet av jämförbara kommuner 22,6 mnkr. Således tycks
Alingsås ha en mer gynnsam socioekonomisk struktur som inte framkommer i
referenskostnaden.

Ett viktigt nyckeltal för att bedöma elevers förutsättningar att uppnå kunskapskraven är
föräldrars utbildningsbakgrund. Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i hela riket
eftersom andelen som har eftergymnasial utbildning ökar mellan generationer. Alingsås
avviker gentemot jämförbara kommuner och har en lägre andel elever vars föräldrar har
eftergymnasial utbildning.
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Jämförbara kommuner har en högre andel elever med utländsk bakgrund och även en högre
andel elever som är nyinvandrade. Kompensationen i standardkostnad och referenskostnad
är låg och istället fås kompensation genom riktade statsbidrag från framför allt
migrationsverket.
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Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Meritvärde

Utvecklingen av meritvärde är relativt stabilt över perioden. Det finns en korrelation mellan
föräldrarnas utbildningsbakgrund och med hur meritvärdena är fördelade mellan de
jämförda kommungrupperna. Korrelationen framträder genom att samma förhållanden
mellan jämförelsegrupperna som finns i meritvärderna även återfinns i andel elever vars
föräldrar har eftergymnasial utbildning.

47

Sida 229 av 317

Genomlysning av barn- och ungdomsnämndens ekonomiska förutsättningar

Kostnad per betygspoäng

Nyckeltalet kostnad per betygspoäng beskriver hur mycket resurser en kommun lägger för
att uppnå sitt genomsnittliga meritvärde för sina elever. Kostnaden per betygspoäng har
ökat, framförallt mellan 2016 och 2017 då det var en liknande trend för samtliga
jämförelsegrupper. Kostnaden har ökat med drygt 25 procent medan meritpoängen inte har
ökat i motsvarande takt. Alingsås har en lägre kostnad per betygspoäng vilket beror på ett
högre meritvärde än jämförbara kommuner eftersom kostnaden är liknande.
Lokalkostnaderna är exkluderade i nyckeltaket och där avviker Alingsås med högre kostnad
än övriga. Nyckeltalet indikerar oaktat det en högre kostnadseffektivitet i förhållande till
meritvärdet i Alingsås än för både jämförbara kommuner och Göteborgsregionen.
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Sammanfattande kommentarer grundskolan
Alingsås avviker negativt mot sin referenskostnad och har lägre kostnader per elev för
undervisningskostnad (personal), elevhälsa, skolskjuts och övriga kostnader än jämförbara
kommuner. Alingsås har dock högre kostnader för både lärverktyg och lokaler. Därutöver har
Alingsås en lägre personaltäthet men trots det har Alingsås ett bättre meritvärde än
jämförbara kommuner. Detta medför en mer resurseffektiv verksamhet per betygspoäng för
Alingsås kommunala grundskola.

Rekommendationer
Kostnaden för lokaler är högre än för jämförda kommungrupper. Därför bör barn- och
ungdomsnämnden se över om fördelningen i RS (SCB:s räkenskapssammandrag) visar
korrekt fördelning av kostnaderna.
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Årsbokslut 2019 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsbokslut 2019 med tillhörande analyser
för kommunstyrelsens verksamhet.
Kommunledningskontorets yttrande
Resultatet för 2019 är ett överskott om 1,0 mnkr. Den främsta förklaringen till att ett överskott
redovisas är låga personalkostnader i förhållande till budget.
En majoritet av de uppdrag som tilldelats kommunstyrelsen ur kommunfullmäktiges
flerårsstrategi bedöms vara genomförda vid utgången av 2019. Vissa uppdrag har dock av
olika skäl inte kunnat genomföras eller försenats. I de flesta fall då ett uppdrag inte
genomförts har det dock försenats av olika skäl.
Under året har ett fokuserat arbete med att genomföra Tillväxtprogrammet bedrivits.
Planavtal har tecknats för de fyra områden som pekats ut i Tillväxtprogrammets målbild och
arbetet med planprogram har påbörjats.
Ett byte av infrastrukturen för kommunens e-post har genomförts, vilket ska generera ett mer
funktionellt e-post- och kalendersystem för kommunens anställda. Ett omfattande projekt för
att uppgradera operativsystemet för samtliga förvaltningar har också slutförts.
En reviderad styrmodell har antagits av kommunfullmäktige under november månad och
gäller från och med januari 2020. Styrmodellen har moderniserats och förändrats i vissa
avseenden, bland annat genom en avskalad uppföljning under året, en förändrad
ekonomistyrning, förtydligande av roller samt separering av mål för kommunens utveckling
och kvalitetssäkring av grunduppdraget.
Kommunledningskontorets personalomsättning har sjunkit till 8,8 procent 2019 från 25,6
procent 2018. Förvaltningen har under året arbetat med ny avdelningsorganisation, tydlighet
i uppdrag/roller, genomgång av rutiner och riktlinjer och påbörjat implementering av
värdegrunden öppenhet, respekt och engagemang. Sammantaget har dessa aktiviteter
bidragit till att minska personalomsättning. En del i handlingsplanen ”Effekt” handlade om att
centralisera stödresurser vilket genomförts kopplat till HR under 2019.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Årsbokslut 2019 för kommunstyrelsen godkänns.
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VERKSAMHET
Kommunledningskontoret har under året präglats av organisationsförändringar med flera nya chefer
och medarbetare på plats samt ny avdelningsorganisation. Personalomsättning har sjunkit kraftigt till
8,8 procent från 25,6 procent år 2018. Som en del i handlingsplanen ”Effekt” har HR-funktionen
centraliserats under året, vilket innebär att sex medarbetare har flyttats till
kommunledningskontoret. Detta väntas stärka helheten och kvalitetssäkra stödet till kommunens
chefer.
Under året har medarbetaröverenskommelser införts för samtliga medarbetare på
kommunledningskontoret i syfte att tydliggöra roller och uppdrag. Därutöver har ett större arbete
med att aktualisera kommunens värdegrund bedrivits. Detta har gjorts genom att synliggöra
värdegrunden för medarbetare och chefer i organisationen på bland annat kommunportalen, i
kommunens styrmodell och i introduktion av nyanställda medarbetare och chefer. Under hösten
deltog alla medarbetare på kommunledningskontoret på en dag då värdegrundsarbetet kopplades till
förebyggande av kränkande särbehandling. Värdegrunden har även varit ett fokusområde vid
kommunens chefsdagar.
Under året har ett fokuserat arbete med att genomföra Tillväxtprogrammet bedrivits. Planavtal har
tecknats för de fyra områden som pekats ut i Tillväxtprogrammets målbild och arbetet med
planprogram har påbörjats.
Ett byte av infrastrukturen för kommunens e-post har genomförts, vilket ska generera ett mer
funktionellt e-post- och kalendersystem för kommunens anställda. Ett omfattande projekt för att
uppgradera operativsystemet för samtliga förvaltningar har också slutförts.
En reviderad styrmodell har antagits av kommunfullmäktige under november månad och gäller från
och med januari 2020. Styrmodellen har moderniserats och förändrats i vissa avseenden, bland annat
genom en avskalad uppföljning under året, en förändrad ekonomistyrning, förtydligande av roller
samt separering av mål för kommunens utveckling och kvalitetssäkring av grunduppdraget.
Kommunstyrelsens budget uppgick till 95,6 mnkr. Det ekonomiska utfallet för 2019 redovisar ett
överskott om 1,0 mnkr, vilket främst är hänförligt till låga personalkostnader i förhållande till budget
då ett större antal tjänster har varit vakanta.
En majoritet av de uppdrag som tilldelats kommunstyrelsen ur kommunfullmäktiges flerårsstrategi
bedöms vara genomförda vid utgången av 2019. Vissa uppdrag har dock av olika skäl inte kunnat
genomföras eller försenats. I något fall har uppdraget bedömts inte vara möjligt att genomföra,
exempelvis vad gäller anställning av personer med lönestöd där förutsättningarna för den typen av
tjänst begränsades av Arbetsförmedlingen under majoriteten av året. I något fall har resurser saknats
för att genomföra uppdraget, exempelvis uppdraget om att öka extern medfinansiering. I de flesta
fall då ett uppdrag inte genomförts har det dock försenats av olika skäl.
Kommunstyrelsens arbete med demokratifrågor redogörs för under uppdrag 15.
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Mål, indikatorer och nyckeltal
Nedan redovisas kommunstyrelsens åtaganden med tillhörande nyckeltal, kopplade till kommunfullmäktiges
prioriterade mål och indikatorer. Varje åtagande har bedömts utifrån om det är uppfyllt eller inte uppfyllt
under 2019. Nyckeltalen redovisas per åtagande och ger en kompletterande bild av åtagandet.
PRIORITERAT MÅL

1. I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE
INDIKATOR
1.1 MEDBORGARNAS UPP LEVELSE AV HUR TRYGG T DET ÄR I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM ÖKAD DIALOG MED POLIS, CIVILSAMHÄLLE OCH IDEELLA FÖREN INGAR FÖRBÄTTRA
FOLKHÄLSAN I SOCIALT UTSATTA OMRÅDEN
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Under året har en revidering av arbetet inom brottsförebyggande rådet (BRÅ) pågått. Ett nytt
förslag till organisering och uppdrag är i sitt slutskede. I det nya förslaget kommer fler aktörer att ingå,
exempelvis Alingsås lasarett, näringslivsaktörer och ideella föreningar. Arbetet kommer att följa de
samverkansöverenskommelser som tecknats med polisen, samt vara sammanhängande med
krisberedskapsarbetet, arbetet mot organiserad brottslighet och civilt försvar. Kommun- och polisledning
kommer att ha ett större inflytande i arbetet än tidigare. Många och kontinuerliga möten har skett mellan
kommunledning och polisledning under året, dock har träffarna i BRÅ genomförts fyra gånger, i enlighet med
den plan som funnits. Uppdraget bedöms vara uppfyllt genom att reviderade samverkansformer för dialog
tagits fram och fler aktörer varit involverade.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal dialogmöten

4 (träffar i
brottsförebyggande
rådet)

Öka jämfört med 2018

6 (träffar i
brottsförebyggande
rådet)

INDIKATOR
1.2 ANDELEN ELEVER SOM ÄR TRYGGA I S KOLAN SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
KOPPLAS PÅ UPPDRAGET : KOMMUNSTYRELSEN GE S TILLSAMMANS MED
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMT BARN - OCH UNGDOMSNÄMNDEN I UPPD RAG ATT TA
FRAM EN PLAN FÖR SÄKER OCH TRYGG SKOLVÄG
Rapportering görs på uppdraget.
INDIKATOR
2
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1.3 BEFOLKNINGSMÄNGDEN SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SÄKERSTÄLLA ÖKAD TIL LGÅNG PÅ MARK SAMT VERKA FÖR EN EFFEKTIVARE PLANPROCESS
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Arbetet har främst varit inriktat på genomförandet av Tillväxtprogrammet. Planavtal är tecknade
för de fyra områden som är utpekade enligt Tillväxtprogrammets målbild och arbetet med planprogram är
påbörjat. En nära dialog mellan Samhällsbyggnadskontoret och Kommunledningskontoret förs också avseende
kommunens övergripande planprioritering. Beslut om en uppdatering och revidering av kommunens
planprioritering fattades av kommunstyrelsen under hösten.
Fokus i arbetet har varit och kommer även fortsättningsvis att vara, att arbeta effektivt med planläggning av
tillväxtområdena, prioritering av arbete som leder till färdig planlagd mark, markinköp och samverkan med
externa aktörer. Då arbetet för att säkerställa ökad tillgång på mark och verka för en effektivare planprocess
under året har genomförts enligt plan bedöms åtagandet vara genomfört. Det är dock en långsiktig process och
resultat i form av ökad tillgång på mark kommer först på sikt, då detaljplaner är klara och försäljning av mark är
möjligt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal kvadratmeter
exploaterad och såld
bostadsmark

11 821

Öka jämfört med 2018

14 700

Kommentar: Utfallet är lägre än 2018, men bör ändå betraktas som en mindre avvikelse från målvärdet.
Antal kvadratmeter
exploaterad och såld
verksamhetsmark

15 000

Öka jämfört med 2018

20 000

Kommentar: Tillgången på verksamhetsmark i kommunen är begränsad och ny planlagd mark är inte
tillgänglig för försäljning förrän inom ett par år inom ramen för Tillväxtprogrammet.
Tillgänglig
planlagd/exploaterad
mark (kvm)

Totalt: 181 471
Bostadsmark: 70 313
Verksamhetsmark: 111
158

Öka jämfört med 2018

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

PRIORITERAT MÅL

2. I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAG ANDE
3
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INDIKATOR
2.1 MEDBORGARNAS UPP LEVELSE AV ARBETSMÖJ LIGHETERNA I KOMMUNE N SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SYNLIGGÖRA OCH TILLG ÄNGLIGGÖRA ARBETSMÖJ LIGHETERNA I HELA KO MMUNEN
Bedömning
Ej uppfyllt
Kommentar: Kommunledningskontoret har arbetat med flera olika aktiviteter i syfte att genomföra åtagandet.
Under perioden har ett arbete med att ta fram en ny hemsida för kommunen pågått som bland annat ska
underlätta tillgång till information för invånare, företagare och intressenter. Lanseringen av hemsidan kommer
att göras under första kvartalet 2020. En ny varumärkesplattform för platsen Alingsås har också tagits fram,
som kommer att vara en del av hemsidan. Varumärkesplattformen ska förtydliga vad Alingsås kommun som
plats har att erbjuda besökare, invånare och företagare. Därutöver har kommunen genomfört den
handlingsplan med aktiviteter om medverkan vid mässor och event som antagits angående marknadsföring av
kommunen som arbetsgivare. På grund utav förseningar i lansering av hemsidan med tillhörande
varumärkesplattform, bedöms uppdraget inte vara genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal arbetstillfällen i
kommunen

16 265 (2018)

Öka jämfört med 2018

16 050 (2017)

Antal tillfällen Alingsås
kommun deltar i
arbetsmarknadsrelaterade
forum

8 mässor/event

Öka jämfört med 2018

8 mässor/event

Tonalitet, negativ/positiv
press (-100 - +100)

+2,0

Öka jämfört med 2018

-5,0

INDIKATOR
2.2 ANDELEN NYSTARTA DE FÖRETAG PER 1000 INVÅNARE SKA BLI FLE R
NÄMNDENS ÅTAGANDE
FÖRENKLA OCH SKAPA F ÖRUTSÄTTNINGAR FÖR N YFÖRETAGANDE I ALING SÅS KOMMUN
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Åtagandet har genomförts genom aktiviteter för att förenkla och skapa förutsättningar för
nyföretagande i kommunen. Fokus har främst legat på att stärka dialogen med företag och med lokala och
4
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regionala aktörer. Dialog har också inletts med Business Region Göteborg angående ett näringslivsstrategiskt
program. Aktiviteter under året har bland annat varit en starta eget-utbildning i samverkan med Almi Väst,
kompetenshöjande aktiviteter för nystartade företags fortsatta tillväxt (Företag 365), en aktivitet med tema
generationsskifte, samt löpande vägledning till personer som vill starta företag. Antalet nystartade företag
ligger på samma nivå som år 2018, åtagandet bedöms dock vara genomfört genom de aktiviteter som ägt rum.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal
nystartade/nyetablerade
företag i kommunen

226

Öka jämfört med 2018

226

(Alla företagsformer exkl.
bostadsrättsföreningar)

INDIKATOR
2.3 KOMMUNENS NÄRINGSLIVSRANKING SKA FÖR BÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA ANTALET INFORMATIONSKANALER FÖR NÄRINGSLIVET I SYFTE ATT UNDERLÄTTA
KONTAKTEN MED KOMMUNEN
Bedömning
Ej uppfyllt
Kommentar: Arbetet har pågått genom fler olika aktiviteter. Exempelvis har kommunledningskontorets
kommunikationsenhet varit med och marknadsfört eventen kopplade till Näringslivsforum och tillsammans
med näringslivsenheten har en ny struktur för regelbundna nyhetsbrev till näringslivet tagits fram. Den nya
hemsidan som ska lanseras i början på 2020 kommer att underlätta kontakten med kommunen för både
invånare och företagare och det kommer vara lättare att hitta den information man söker och behöver. Därtill
kommer alla e-tjänster att bli mer lättillgängliga. Åtagandet bedöms vara försenat då hemsidans lansering har
försenats.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal
kommunikationsinsatser
som genomförs kring
kommunens
näringslivsarbete

Ej infört system (0)

Infört digitalt system för
system för kontakt (1)

-

Kommentar: Kommunens nya hemsida har försenats och kommer att lanseras i början av 2020.
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PRIORITERAT MÅL

3. I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
INDIKATOR
3.1 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED BOSTADSSITU ATIONEN I KOMMUNEN S KA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
INFÖRSKAFFA STRATEGI SKA MARKFÖRVÄRV I SY FTE ATT MÖJLIGGÖRA TILLKOMSTEN AV FLER
BOSTÄDER
Bedömning
Ej uppfyllt
Kommentar: Åtagandet är påbörjat men har inte kunnat slutföras under 2019. Fokus har främst legat på att
identifiera strategiska markförvärv inom avgränsningen för de fyra tillväxtområdena. Förhandlingar om
markinköp inom dessa områden kommer att påbörjas under 2019-2020.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal kvm markförvärv

1 122

Öka jämfört med 2018

128 222

Kommentar: Utfallet beror på mindre justeringar för genomförandet av detaljplaner och är inte kopplat till
åtagandet om att göra strategiska markförvärv. Den högre siffran 2018 avser i huvudsak ett stort förvärv av
del av Bälinge 1:15, Hjortmarka naturreservat.

INDIKATOR
3.2 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED ATT BO OCH LEVA I KOMMUNEN SKALL BIBEHÅLLAS ELLER
FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VIDTA ÅTGÄRDER FÖR B ÄTTRE BEMÖTANDE, SERVICE, TILLGÄNGLIGHET I SYFTE ATT STÄRKA
MEDBORGARNAS NÖJDHET OCH ALINGSÅS SOM VA RUMÄRKE
Bedömning
Ej uppfyllt
Kommentar: Arbetet med att ta fram en varumärkesplattform för Alingsås kommun är genomfört och kommer
att lanseras i början på 2020. Lanseringen har försenats på grund utav förseningar av hemsidelanseringen.
Varumärkesplattformen kommer att samla och förtydliga vad Alingsås kommun som plats kan erbjuda
besökare, inflyttare, företagare och invånare. Även kommunens nya hemsida som kommer att lanseras i början
på 2020 kommer att förenkla service och tillgänglighet, i form av exempelvis bättre och mer tillgänglig
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information samt enklare åtkomst till e-tjänster. Uppdraget bedöms inte vara genomfört under året, dock
kommer lansering ske i början av 2020.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Ny varumärkesplattform
för platsen Alingsås
framtagen/ej framtagen

Framtagen
varumärkesplattform (1)

Framtagen
varumärkesplattform (1)

-

Tonalitet, negativ/positiv
press (-100 - +100)

+2,0

Öka jämfört med 2018

-5,00

INDIKATOR
3.3 FÄRDIGSTÄLLDA BO STÄDER I FLERFAMILJSHUS OCH SMÅHUS UNDER ÅRET ANTAL/1000
INVÅNARE SKA BLI FLE R
NÄMNDENS ÅTAGANDE
AVSÄTTA RESURSER FÖR ATT MINSKA HANDLÄGGNINGSTIDEN FÖR BYGGLOV
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Konsultinsatser på bygglov har genomförts under året och avsatta medel är upparbetade.
Åtagandet är genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

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

Kan ej redovisas

Öka jämfört med 2018

11,70 (2017)

Kommentar: Senast tillgängliga uppgiften är från 2017. Dessförinnan var utfallet 7,90 (2015), antalet
beviljade bygglov har således ökat jämfört med föregående mätperiod. Utfall för 2019 kommer att
publiceras i slutet av 2020.

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

Kan ej redovisas

Öka jämfört med 2018

15,10 (2017)
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Kommentar: Senast tillgängliga uppgiften är från 2017. Dessförinnan var utfallet 6,10 (2015), antalet
planlagda bostäder har således ökat jämfört med föregående mätperiod. Utfall för 2019 kommer att
publiceras i slutet av 2020.

PRIORITERAT MÅL

4. I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV
RESURSANVÄNDNING
INDIKATOR
4.1 EKONOMISKT RESULTAT SKA UPPGÅ TILL MINST 2 PROCENT AV SKATTEINTÄKTER OCH
GENERELLA STATSBIDRA G
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA STYRNING, LEDNIN G OCH SAMARBETE MED FÖRVALTNINGARNA GENOM ATT LEDA
KOMMUNÖVERGRIPANDE SAMVERKANS- OCH LEDNINGSGRUPPER
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Kommunledningskontoret leder och samordnar flera kommunövergripande samverkans- och
ledningsgrupper i syfte att verkställa åtagandet. Kommunledningsgruppen (KLG) leds av kommundirektören
och innefattar samtliga förvaltningschefer. Därutöver finns en ekonomiledningsgrupp (EKG),
kvalitetsledningsgrupp (KVAL) och gruppen REKO för redovisningsekonomer. Inom IT-området leder
kommunledningskontoret även förvaltningsövergripande eSamordnarmöten. Åtagandet bedöms vara
genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal genomförda
förvaltningsöverskridande
tjänstemannamöten i
syfte att styra och leda

KLG: 16 st
EKG: 16 st
KVAL: 8 st
REKO: 8 st
IT: 8 st
Totalt: 56

50

57

INDIKATOR
4.2 ÅRETS INVESTERIN GAR I SKATTEFINANSIERAD VE RKSAMHET EXKLUSIVE
TILLVÄXTPROGRAMMET S KA SJÄLVFINANSIERAS GENOM RESULTAT OCH A VSKRIVNINGAR
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ATT GÖRA EN ÖVERSYN AV TJÄNSTEKATALOGEN I SYFTE ATT MINSKA KOMMUNENS
NETTOKOSTNADER INOM IT-VERKSAMHETEN
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Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: En dialog har under året förts mellan Ekonomiavdelningen och IT-avdelningen på
kommunledningskontoret kring genomlysning av tjänstekatalogen och de ekonomiska förutsättningarna för ITverksamheten. I samband med vårbokslut skedde en ekonomisk reglering mot förvaltningarna motsvarande 6
mnkr. Arbete återstår med att minska kommunledningskontorets kostnader, men åtagandet i delen avseende
minskad i debitering till förvaltningarna bedöms vara uppfyllt. Översynen av tjänstekatalogen är genomförd och
med den gör kommunledningskontoret bedömning att kostnadssänkningen kommer vara permanent.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Kostnad i relation till
antal enheter

6 mnkr*

8 mnkr

-

*Justerat nyckeltal, mäter den
totala minskade debiteringen
till förvaltningarna.

INDIKATOR
4.3 NETTOKOSTNADER S KA INTE ÖKA SNABBARE ÄN SUMMAN AV SKATTE INTÄKTER OCH
GENERELLA STATSBIDRA G
NÄMNDENS ÅTAGANDE
TA FRAM EN KONKRET PLAN FÖR ATT MINSKA DEN CENTRALA ADMINISTRATIONEN PÅ ETT
EFFEKTIVT OCH SMART SÄTT
Bedömning
Ej uppfyllt
Kommentar: Kommunledningskontoret arbetar löpande med att finna effektiviseringar. Under året antogs
kommunens reviderade styrmodell i kommunfullmäktige, som kommer att ge mindre central administration
från och med 2020, då exempelvis viss uppföljning under året skalats ned och antalet mål och indikatorer har
begränsats. Även utveckling och implementering av olika e-tjänster minskar den centrala administrationen.
Under året har exempelvis digital plånbok införts avseende nyttjande av friskvårdsbidrag, vilket tidigare
hanterats manuellt. Någon konkret plan har dock inte tagits fram, utan arbetet sker genom löpande dialog med
förvaltningarna för att hitta smartare arbetssätt som kan minska den centrala administrationen. Därav bedöms
uppdraget inte vara genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018
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Framtagen plan/ej
framtagen plan

Ej framtagen plan (0)

Framtagen plan (1)

-

NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM TIDIG OCH TRAN SPARENT DIALOG MED BERÖRDA NÄMNDER SE ÖVER KOMMUNENS
VERKSAMHETER I SYFTE ATT FINNA KOSTNADSBESPARANDE EFFEKTIVISERINGAR
Bedömning
Ej uppfyllt
Kommentar: Kommunstyrelsen har en löpande dialog och samarbete med övriga nämnder.
Ekonomiledningsgruppen diskuterar återkommande att minimera icke värdeskapande administrationsmoment,
men även att lyfta dialogen till att fokusera kommunövergripande. Ett arbete med ekonomisk genomlysning
utav nämnderna är pågående, och ger en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med kostnadsbesparande
effektiviseringar. Åtagandet bedöms pågå under planperioden.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Genomförd översyn av
kommunens
verksamheter

Ej genomförd översyn
(0)

Genomförd översyn (1)

-

INDIKATOR
4.4 AVVIKELSEN MELLAN REDOVISADE NETTOKOSTNADER OCH REFERENSKOSTNADER SKA
MINSKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
BEDRIVA ETT PROAKTIVT ARBETE MED VERKSAMHETSUTVECKLING OCH DIGITALISERING SAMT
STÖTTA OCH GENOMFÖRA ÅTGÄRDER TILLSAMMANS MED FÖRVALTNINGARNA
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Ett flertal digitaliseringsprojekt har pågått under året som leds och stöttas av
kommunledningskontorets IT-avdelning. Med fokus på både specifika samt verksamhetsöverskridande initiativ,
har ett gott resultat uppnåtts genom samarbete och fokus på att införa grundförutsättningar för digitalisering
på kort och lång sikt. Bland annat har ett byte av infrastruktur för e-posten inom kommunen genomförts, i syfte
att öka tillgång till lättanvänd och funktionell e-post och kalender för medarbetare. Ett av de mest omfattande
projekten har varit uppgradering av operativsystem från Windows 7 till Windows 10 för samtliga förvaltningar.
Därutöver har infrastruktur och installation för processhantering implementerats och används nu i
verksamheten.
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NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal genomförda
digitala projekt

6

Ett per förvaltning (6 st)

-

INDIKATOR
4.5 SOLIDITETEN EXKLUSIVE UTLÅNING TILL DE KOMMUNALA BOLAGEN BÖR VARA
OFÖRÄNDRAD ELLER ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
BEDRIVA EN EFFEKTIV EXPLOATERINGSVERKSAMHET I SYFTE ATT KUNNA FINANSIERA
GENOMFÖRANDET AV TIL LVÄXTPROGRAMMET
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Åtagandet har genomförts under året. Planavtal har tecknats för de fyra områden som är
utpekade enligt Tillväxtprogrammets målbild och arbetet med planprogram är påbörjat. En nära dialog mellan
Samhällsbyggnadskontoret och Kommunledningskontoret förs också avseende kommunens övergripande
planprioritering. Beslut om en uppdatering och revidering av kommunens planprioritering fattades av
kommunstyrelsen under hösten. Fokus i arbetet har varit och kommer även framöver att vara, att arbeta
effektivt med planläggning av tillväxtområdena, prioritering av arbete som leder till färdig planlagd mark,
markinköp och samverkan med externa aktörer. Resultat i form av ökad tillgång på mark kommer först på sikt,
då detaljplaner är klara och försäljning av mark är möjligt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Netto tomtförsäljning,
tkr

30 324

Finansiera
tillväxtprogrammet

-

(Årets kostnader för
tillväxtprogrammet har
kunnat täckas av
tomtförsäljning)

PRIORITERAT MÅL

5. I ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET
INDIKATOR
5.1 MEDBORGARNAS UPP LEVELSE AV BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET I KOMMUNEN SKA
FÖRBÄTTRAS
11
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NÄMNDENS ÅTAGANDE
ANALYSERA MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN FÖR AT T VIDTA KONKRETA ÅTG ÄRDER UTIFRÅN
ANALYSEN
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Analysen är genomförd och har återrapporterats till kommunstyrelsens arbetsutskott.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Genomförd/ej
genomförd analys

Genomförd analys (1)

Genomförd analys (1)

-

INDIKATOR
5.2 FÖRETAGSKLIMATET ENLIGT NÖJD-KUND-INDEX SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ÖKA MÖJLIGHETEN TILL DIALOG MELLAN KOMMUNEN OCH NÄRINGSLIVET
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Fokus har under året varit att löpande förbättra dialogen mellan kommunen och näringslivet
genom att delta i Näringslivsrådet, genomföra företagsbesök med politiker och tjänstemän, möten med
styrelserna för företagsföreningarna, starta upp och genomföra Näringslivsforum, samt informations- och
samverkansträffar med aktörerna i stadskärnan. Projektet "Förenkla - helt enkelt" är genomfört och
handlingsplan arbetas vidare med inom respektive verksamhet. En sondering och kunskapsinhämtning
avseende framtagandet av en näringslivspolitisk strategi är påbörjad och dialog förs om den med
kommunstyrelsens arbetsutskott. Utöver löpande näringslivsrelaterad information som sprids genom
Näringslivsenhetens digitala kanaler, skickas ett nyhetsbrev varje månad. Totalt har 31 aktiviteter arrangerats
eller samarrangerats under året, med totalt 1023 deltagare. Nio av dessa tillfällen har varit Before Work, som
är välbesökta nätverksträffar som syftar till att företagen i Alingsås i större utsträckning ska lära känna
varandras verksamheter och finna samarbeten i kommunen. Funktionen för företagslots är igångsatt och under
fortsatt utveckling. Särskilt fokus för företagslotsen under 2019 är samhällsbyggnad. Flera dialogmöten har ägt
rum och kommer att äga rum under året, för att använda resultaten av olika mätningar av kommunens
företagsklimat som underlag till internt och externt förbättringsarbete. Åtagandet bedöms vara genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018
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Tillför resurs för
ändamålet

Ej tillförd resurs (0)

Tillförd resurs (1)

-

Kommentar: Rekryteringen i form av förstärkning av Näringslivsenheten är inte genomförd. Istället har
ersättare rekryterats pga. en uppkommen föräldraledighet.

INDIKATOR
5.3 NÖJD-MEDARBETAR-INDEX SKA HÖJAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
SKAPA TYDLIGHET AVSE ENDE ORGANISATION, UPPDRAG, ROLLER OCH ANSVAR GENOM ATT
INFÖRA CHEF- OCH MEDARBETARÖVERENSKOMMEL SER
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Kommunledningskontoret har i slutet av 2019 infört chef- och medarbetaröverenskommelser.
Arbetet kommer att utvecklas ytterligare under 2020 med syfte att skapa tydlighet i organisation, uppdrag,
roller och ansvar.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

NMI, Nöjd medarbetarindex Kommunledningskontoret

3,8

Öka jämfört med 2018

3,6

HME, Hållbart
Medarbetarengagemang –
Kommunledningskontoret

76

Öka jämfört med 2018

67

Införda chef- och
medarbetaröverenskommelser,
andel

100%

100%

-

INDIKATOR
5.4 SJUKFRÅNVARON I KOMMUNEN SKA MINSKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ÖKAD SAMVE RKAN AVSEENDE REHABILITERINGSPROCESSEN MELLAN ALINGSÅS
KOMMUN, VÅRDCENTRALERNA I ALINGSÅS OCH FÖRSÄKRINGSKASSAN
Bedömning
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Uppfyllt
Kommentar: Kommunens ledningsgrupp har beslutat om att samtliga förvaltningar under 2020 kommer att gå
med i samverkan från maj månad och en gemensam rehabiliteringsprocess för kommunen kommer att tas
fram.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal parter i samverkan

1

Öka jämfört med 2018

1

Total sjukfrånvaro (%)

3,90%

Minska jämfört med
2018

3,60%

INDIKATOR
5.5 ANDEL AV MEDBORG ARNA SOM TAR KONTAKT MED KOMMUNEN VIA TE LEFON OCH FÅR ETT
DIREKT SVAR PÅ EN EN KEL FRÅGA SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM ÖKAD DIGITALISERING, SERV ICE OCH VERKSAMHETSKUNSKAP KVALITETSSÄKR A
KONTAKTEN MED KOMMUNEN VIA E-POST
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Under året har förutsättningarna för en mer effektiv och modern hantering av e-post
implementerats genom att kommunens e-postsystem bytts ut till ett modernare system. I kombination med
kommande förnyelse också inom telefoni och växel, kommer leveransprecision och bättre förutsättningar för
kontakter via kommunen via e-post att bli tillgängliga. Åtagandet bedöms genom dessa aktiviteter vara
genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

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

78%

Öka jämfört med 2018

81%

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

69%

Öka jämfört med 2018

69%

Svarskvalitet (%)

47%

Öka jämfört med 2018

67%
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INDIKATOR
5.6 ANDEL AV MEDBORG ARNA SOM SKICKAR IN EN ENKEL FRÅGA VIA E -POST OCH FÅR SVAR
INOM TVÅ ARBETSDAGAR SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM ÖKAD DIGITALISERING, SERVICE OCH VERKSAMHETSKUNSKAP KV ALITETSSÄKRA
KONTAKTEN MED KOMMUNEN VIA TELEFON
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Punktinsatser inom identifierade verksamhetsområden gällande utbildning, förtydligande och
skötsel har genomförts under året. Dock inte i den omfattning som skulle krävas för att täcka hela kommunens
handhavande gällande kontakt via telefon. Ny leverantör av telefoni, växel och tillhörande stödjande system
har avtalats och kommer att implementeras under 2020. Åtagandet bedöms genom dessa aktiviteter vara
genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

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

48,00%

Öka jämfört med 2018

48,00%

PRIORITERAT MÅL

6. I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE
INDIKATOR
6.1 ANTALET KOMMUNAL A TJÄNSTER MED VALMÖ JLIGHETER SKA BLI FLER
NÄMNDENS ÅTAGANDE
TA FRAM EN HANDLINGSPLAN SOM KARTLÄGGER VALMÖJLIGHETERNA INOM KOMMUNEN
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: En handlingsplan för ökad valfrihet i Alingsås kommun har tagits fram och beslutats av
kommunfullmäktige den 4 september 2019, § 152. I handlingsplanen föreslås att samtliga berörda förvaltningar
ska genomföra en analys av för vilka tjänster inom respektive verksamhetsområde som valfrihetssystem kan
införas samt lämna förslag om dessa till fullmäktige senast under våren 2020. Åtagandet är genomfört.
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NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Framtagen
handlingsplan/ej
framtagen handlingsplan

Framtagen
handlingsplan (1)

Framtagen
handlingsplan (1)

-

INDIKATOR
6.2 ANTALET VERKSAMHETER SOM OMFATTAS AV LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM SKA BLI FLER
NÄMNDENS ÅTAGANDE
RIKTA RESURSER FÖR A TT STÖDJA FÖRVALTNIN GARNA ATT MÖJLIGGÖRA FLER INFÖRANDEN AV
LAGEN OM VALFRIHETSS YSTEM
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Handlingsplan för ökad valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) har tagits fram och
beslutats i kommunfullmäktige för att underlätta arbetet med införande av valfrihetssystem i Alingsås
kommun. För att skapa förutsättningar för detta arbete kartlägger handlingsplanen de juridiska möjligheterna
att öka antalet verksamheter med valfrihetssystem i Alingsås kommun samt hur införande av en verksamhet
enligt LOV ska ske steg för steg. Den anger även inom vilka specifika kommunala tjänster som det är möjligt att
införa valfrihetssystem. Åtagandet är genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal verksamheter som
omfattas av lagen om
valfrihetssystem

Inga nya verksamheter

Öka jämfört med 2018

2

INDIKATOR
6.3 MEDBORGARNAS BED ÖMNING AV MÖJLIGHETE R TILL INFLYTANDE I KOMMUNEN SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
KOPPLAS PÅ UPPDRAG: SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄ RKA OCH UTVECKLA
DEMOKRATIN OCH I LÄM PLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIA LOG
Rapportering sker på uppdraget.
PRIORITERAT MÅL

7. I ALINGSÅS UTVECKLAS VÅRDEN OCH OMSORGEN FÖR INDIVIDENS BEHOV
INDIKATOR
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7.1 ANDELEN BRUKARE SOM ÄR NÖJDA MED SIN HEMTJÄNST BÖR BIBEHÅLLAS MEN TILL EN
LÄGRE KOSTNAD PER HE MTJÄNSTTAGARE
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UTVECKLA DET DIGITAL A STÖDET TILL HEMTJÄNSTEN OCH VERKA FÖR ATT ÖKA ANDELEN
TILLSVIDAREANSTÄLLDA
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Åtagandet är genomfört. Utveckling och implementering av en mobil IT-lösning som motsvarar
lagkrav har gjorts för vård- och omsorgsförvaltningen, som ger säker åtkomst till verksamhetskritiska system
genom tvåfaktorsinloggning. Därtill arbetar en projektledare vid kommunledningskontoret med Heltidsresan
enligt en framtagen handlingsplan i syfte att öka andelen tillsvidareanställda inom vård- och
omsorgsförvaltningen. Åtagandet bedöms vara genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal genomförda
digitala projekt

1

Öka jämfört med 2018

0

Andelen
tillsvidareanställda inom
äldreomsorgen

Tillsvidare: 72,2%
Månadsavlönade exkl.
tillsvidare: 6,9%
Timavlönade: 20,9%

Öka jämfört med 2018

Tillsvidare: 67,5%
Månadsavlönade exkl.
tillsvidare: 6,9%
Timavlönade: 25,6%

INDIKATOR
7.2 ANDELEN BRUKARE S OM ÄR NÖJDA MED SITT ÄLDREBOENDE BÖR BIBEHÅLLAS MEN TILL EN
LÄGRE KOSTNAD PER BRUKARE
NÄMNDENS ÅTAGANDE
KOPPLAS PÅ UPPDRAG: KOMMUNSTYRELSEN OCH VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN GES I
UPPDRAG ATT VIDTA ÅT GÄRDER FÖR ETT NYTT ÄLDREBOENDE I STADSSKOGEN MED
UTVECKLAD VÄLFÄRDSTE KNIK OCH I PRIVAT RE GI
Rapportering sker på uppdraget.
PRIORITERAT MÅL

8. I ALINGSÅS GER UTBILDNING KUNSKAPER FÖR EN DYNAMISK FRAMTID
INDIKATOR
8.1 FÖRÄLDRARS NÖJDHET MED SITT BARNS FÖRSKOLA/SKOLA SKA FÖR BÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UTVECKLA DET DIGITAL A STÖDET FÖR NÄRMARE KOMMUNIKATION MED VÅRDNADSHAVARE
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Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Kommunstyrelsen har aktivt utvecklat och implementerat digitala plattformar och verktyg i dialog
mellan kommunens verksamheter samt vårdnadshavare. Berörda verksamheter inom utbildningsområdet har
samarbetat med fokus på att effektivisera genom IT samt tillhandahålla rätt information till rätt mottagare vid
rätt tillfälle. Effektiva e-tjänster, verktyg för personal och elever samt plattform för kommunikation har
tillhandahållits. Åtagandet bedöms vara genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Informationsindex för
kommunens webbplats Förskola

87

Öka jämfört med 2018

87

Utvecklat digitalt stöd

Utvecklat digitalt stöd
(1)

Utvecklat digitalt stöd
(1)

-

INDIKATOR
8.2 ANDELEN ELEVER SOM ÄR NÖJDA MED SIN SKOLMILJÖ OCH UNDERVISNING SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UTVECKLA KOMMUNENS LOKALPLANERING FÖR EN BÄTTRE SKOLMILJÖ GE NOM ATT UTREDA
LOKALORGANISATIONEN INOM FÖRSKOLAN OCH SKOLAN
Bedömning
Ej uppfyllt
Kommentar: Åtagandet är påbörjat under hösten 2019, efter att rekrytering av lokalstrateg var genomförd och
personen på plats. Inledningsvis har förvaltningarnas kort- och långsiktiga lokalbehov kartlagts och kommer att
sammanfattas i en övergripande lokalförsörjningsplan. Planen förväntas färdigställas under våren 2020.
Lokalstrategen kommer också att koordinera och utveckla processer som verkar för ett ändamålsenligt,
effektivt och hållbart lokalutnyttjande i hela kommunen.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Genomförd
lokalplanering med
skolfokus

Ej genomförd
lokalplanering (0)

Genomförd
lokalplanering (1)

-
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INDIKATOR
8.3 ANDELEN ELEVER I ÅK 9 BEHÖRIGA TILL GYMNASIESKOLAN SKA Ö KA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ANALYSERA DE FRAMGÅN GSFAKTORER SOM BIDRA R TILL EN ÖKAD BEHÖRIGHET TILL
GYMNASIESKOLAN OCH F ÖRESLÅ LÄMPLIGA ÅTGÄ RDER UR ETT KOMMUNÖV ERGRIPANDE
PERSPEKTIV
Bedömning
Ej uppfyllt
Kommentar: Arbetet är påbörjat utifrån tidigare beslut i kommunfullmäktige 3 maj 2018, § 103. I en
återkoppling till kommunstyrelsens arbetsutskott delade berörda förvaltningar uppfattningen om att en
rapport, analys och åtgärdsprogram avseende en jämlik skola där ökad behörighet till gymnasieskolan är en
naturlig del, ska ta avstamp i regeringens nationella delmål för höjda kunskapsresultat i skolan. Delmålen skulle
redovisas den 15 december 2018 men har ännu inte redovisats. Framöver ska en sammanställning och analys
av barn- och ungdomsnämndens och kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete för läsåret
2018-2019 tas fram. På grund utav försenade delmål har åtagandet inte ännu genomförts.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Genomförd/ej
genomförd analys

Ej genomförd analys (0)

Genomförd analys (1)

-

INDIKATOR
8.4 ANDELEN GYMNASIE ELEVER MED EXAMEN INOM TRE RESPEKTIVE FYRA ÅR SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ATT ÖKA AN DELEN ELEVER MED EXAMEN
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Fokus för folkhälsoinsatser har under året varit att öka skolnärvaro tillsammans med barn- och
ungdomsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbete med att ta fram en nulägesanalys har
pågått. Därtill har kommunfullmäktige beviljat medel ur flyktingfonden för att ge målgruppen nyanlända
praktikplatser och adekvat utbildning samt uppfylla de uppdrag som givits av kommunfullmäktige, som att
utveckla integrationsskapande arbetsmetoder och att integrera nyanlända tillsammans med det civila
samhället och näringslivet. Åtagandet bedöms genom dessa aktiviteter vara genomfört.
NYCKELTAL
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Titel

Utfall

Mål 2019

2018

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

69,30%

Öka jämfört med 2018

71,40%

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

74,90%

Öka jämfört med 2018

76,70%

PRIORITERAT MÅL

9. I ALINGSÅS HAR VI ETT RIKT OCH STIMULERANDE KULTUR-, IDROTTS- OCH
FÖRENINGSLIV
INDIKATOR
9.1 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED FRITIDS- OCH FÖRENINGSUTBUD SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR ATT STÖD T ILL DEN IDEELLA SEKTORN, FOLKBILDNING, F ÖRENINGSLIV OCH
INTEGRATION PRIORITE RAS UTIFRÅN INRÄTTADE RIKTLINJER
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Under året har kommunledningskontoret bland annat planerat och anordnat Kom Loss-mässan,
som är en föreningsmässa för ökad tillgänglighet, delaktighet och hälsa. Tillsammans med Kultur- och
utbildningsförvaltningen har pengar sökts ur arvsfonden i syfte att tillgängliggöra potatisfestivalen och andra
evenemang för olika invandrargrupper och personer med funktionsvariationer. En evenemangsgrupp för dessa
evenemang har skapats och som består av bland annat olika föreningsrepresentanter, arbetar med att påverka
utbudet till det bättre för fler målgrupper. Åtagandet bedöms vara genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal
kommunikationsinsatser
som genomförs kring
kommunens fritids- och
föreningsutbud

30

Målsättning KS
flerårsstrategi: Minst 6

-

INDIKATOR
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9.2 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED KOMMUNENS IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR
SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UTVECKLA SAMARBETET MED DE FRIVILLIGA IN SATSERNA I KOMMUNEN
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Under året har kommunledningskontoret planerat och genomfört Kom Loss-mässan, som är ett
samarbete med föreningslivet och syftar till en ökad tillgänglighet, delaktighet och hälsa. Den
evenemangsgrupp som startats i syfte att påverka utbudet vid kommunens evenemang består av
föreningsrepresentanter och ett råd för mänskliga rättigheter håller på att skapas, där en informationsträff ägt
rum för intresserade föreningar och trossamfund i augusti. Åtagandet bedöms vara uppfyllt.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Deltagartillfällen i
idrottsföreningar,
antal/inv 7-20 år

34

Öka jämfört med 2018

34

INDIKATOR
9.3 MEDBORGARNAS NÖJ DHET MED KOMMUNENS KULTURVERKSAMHET SKA FÖRBÄTTRAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
FRÄMJA KULTURVERKSAMHETEN I KOMMUNEN UTI FRÅN KULTURPERSPEKTIVET I VISION 2040 I
SYFTE ATT KOMMA FLER KOMMUNINVÅNARE TILL DEL
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Flera kommunikationsinsatser har gjorts mot kulturverksamheten under året.
Kommunledningskontoret har arbetat med framtagande av grafisk profil, affischer och annonser för flertalet
olika utställningar och andra evenemang som är anordnade inom kulturområdet. Därutöver ordnas
konferenser och pressträffar för exempelvis möten med olika konstnärer samt marknadsföring i olika
kanaler. Åtagandet bedöms vara genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Nöjd Medborgar-Index Kultur

61

Öka jämfört med 2018

60
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PRIORITERAT MÅL

10. I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT
INDIKATOR
10.1 MEDBORGARNAS UP PLEVELSE AV INFRASTRUKTUREN I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTT RAS
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR EN FÖRBÄTTRAD DIGITAL INFRASTR UKTUR
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Arbetet med att förbättra den digitala infrastrukturen har pågått under året. Utbyte av
hänvisningssystem och telefonväxel för att skapa förutsättningar för utökad funktionalitet har avtalats och
kommer implementeras under 2020. En ökad leveransprecision samt integration mot övriga system förväntas
skapa en mer effektiv kommunikationsmiljö. Under året har även kommunens e-post system bytts ut till en
modernare och mer stabil lösning med möjlighet till ökad integration och stabilitet. På sikt kommer kommunen
också genom detta vara rustad för förändrade behov och anpassningar genom denna infrastruktursatsning. I
övrigt sker utbyte av serverinfrastruktur för verksamhetskritiska applikationer. Ytterligare satsningar på trådlöst
internet har fortsatt inom flera verksamhetsområden i Alingsås kommun och ett flertal kvalitetshöjande
aktiviteter har påbörjats gällande driftsäkerheten i datahallar, såsom släckutrustning och utökning av
lagringsutrymme baserat på verksamhetsbehov. Åtagandet bedöms vara genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal genomförda
digitala
infrastruktursatsningar

10

Ska öka jämfört med
2018

i.u

INDIKATOR
10.2 ANTALET METER GÅNG- OCH CYKELVÄGAR SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
AVSÄTTA RESURSER FÖR EN UTBYGGNAD AV GÅN G- OCH CYKELVÄGAR
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Resurser är avsatta för utbyggnad av gång- och cykelväg i Långared-Loo. Upphandling är
genomförd, avtal om entreprenaden har tecknats och genomförandet är påbörjat. Åtagandet bedöms vara
uppfyllt.
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NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal meter gång och
cykelväg

87 km

Öka jämfört med 2018

85,3 km

PRIORITERAT MÅL

11. I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR
UTVECKLING
INDIKATOR
11.1 ANDELEN HUSHÅLLSAVFALL SOM ÅTERVINNS GENOM MATERIALÅTERVINNING SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
FÖRSTÄRKA MILJÖARBETET GENOM KOPPLING TILL DE NATIONELLA MIL JÖMÅLEN OCH GENOM
ATT ÖKA INVÅNARNAS K UNSKAP OM AVFALLSSOR TERING OCH ÅTERVINNING
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Under 2019 genomfördes en kommunikationskampanj kring matavfall, "Gör det inte svårare än
vad det är!". Bakom kampanjen stod 27 aktörer, bestående av kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i
Västra Götaland och Skåne, tillsammans med Avfall Sverige. Kampanjen lanserades i februari 2019 i digital och
fysisk form. I Alingsås har kampanjen visats som reklam på alla biovisningar under en viss period, samt på tvskärmar på pendeltåget mellan Alingsås och Göteborg. Åtagandet är genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

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

50% (2018)

Öka jämfört med 2018

45% (2017)

INDIKATOR
11.2 ANTALET METER GÅNGFARTSGATOR I ALIN GSÅS CENTRUM SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
VERKA FÖR EN HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING GENOM A TT TA FRAM EN PLAN FÖR
KOMMUNENS VILJEINRIK TNING MED ALINGSÅS INNERSTAD
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Bedömning
Ej uppfyllt
Kommentar: Åtagandet är påbörjat genom att en dialog har inletts med aktörer i Alingsås innerstad. Både
dialogmöten och informationsmöten med stadskärnan har genomförts under året. Förutsättningarna för att på
sikt ta fram en plan och en viljeinriktning för Alingsås innerstad är i första hand genom fortsatt dialog. Inom
ramen för Samhällsbyggnadskontorets verksamhet har arbetet med FÖP Staden påbörjats, vilket också är
kopplat till frågan. Utifrån kopplingen till indikatorn om gångfartsbanor, är genomförandet osäkert då det
snarare ingår i samhällsbyggnadskontorets verksamhetsområde.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Framtagen plan/ej
framtagen plan

Ej framtagen plan (0)

Framtagen plan (1)

-

PRIORITERAT MÅL

12. I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV
OMSTÄLLNING
INDIKATOR
12.1 ANTAL KOMMUNALA LADDSTOLPAR FÖR ELFORDON SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
GENOM SAMARBETE MED ALINGSÅS ENERGI VERKA FÖR FLER LADDSTOLP AR
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Åtagandet bedöms vara genomfört genom förändringen av ägardirektiv till Alingsås Energi Nät
AB, då bolaget ska verka för en fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur i kommunen. Laddinfrastrukturen
kommer att byggas ut de närmsta två åren, vilket kommer att generera fler laddstolpar.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal kommunala
laddstolpar

4

Öka jämfört med 2018

4

INDIKATOR

24

Sida 260 av 317

12.2 ANDELEN FÖRNYBAR ENERGIPRODUKTION I K OMMUNALREGI SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
UPPHANDLA VAROR OCH TJÄNSTER SOM ANVÄNDE R SIG AV FÖRNYBAR EN ERGIPRODUKTION
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Kommunen avropar elavtal från Sveriges kommuner och regioners (SKR) avtal. Kommunen har
under perioden haft ett elavtal med krav på 100 procent förnybar energi. En förnyad konkurrensutsättning har
nu lagts ut, med fortsatt krav om 100 procent förnybar energi. Uppdraget är genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Antal upphandlingar
med förnybar
energiproduktion

1

Öka jämfört med 2018

0

INDIKATOR
12.3 ANDELEN EKOLOGISK MAT I KOMMUNAL VERKSAMHET SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ATT UPPHANDLA VAROR AV EKOLOGISK SORT
Bedömning
Ej uppfyllt
Kommentar: Under perioden har ingen upphandling av mat genomförts, under 2018 gjordes en upphandling av
frukt i kommunen med krav på 100 procent ekologisk frukt. En ny livsmedelsupphandling ska påbörjas under
2020. En upphandling för café- och kioskvaror annonserades under 2019 som ännu inte har tilldelats där flera
ekologiska och/eller kravmärkta produkter kravställts. Vissa hinder för genomförandet av åtagandet finns,
upphandlingsenheten vid kommunledningskontoret är ett stöd i upphandlingar som görs av kommunens
verksamheter. Vid dessa styr oftare verksamhetens behov, där valet är det billigaste alternativet på grund utav
begränsade resurser. Uppdraget bedöms ej vara genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Andel upphandlingar av
ekologisk mat i
förhållande till annan
mat

0% (ingen upphandling
har genomförts)

Öka jämfört med 2018

Upphandling av frukt:
100 procent ekologiskt.
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Kommentar: Utfall som andel (%) kan ej redovisas då det ofta rör sig om att kravställning av vissa ekologiska
produkter görs i en upphandling men inte samtliga. Under 2019 har ingen upphandling som rör mat eller
livsmedel tilldelats.

INDIKATOR
12.4 ANDEL MILJÖBILA R I KOMMUNAL VERKSAMHET SKA ÖKA
NÄMNDENS ÅTAGANDE
ATT UPPHANDLA MILJÖKLASSADE I FORDON
Bedömning
Uppfyllt
Kommentar: Kommunen gör avrop från Sveriges kommuner och landstings (SKR) avtal vid inköp av bilar, där
endast miljöklassade bilar köps in. Under 2020 kommer en upphandling av två sopbilar göras, där krav ställts på
att den ena ska vara helt el-driven. Åtagandet bedöms genom detta vara genomfört.
NYCKELTAL
Titel

Utfall

Mål 2019

2018

Andel upphandlingar av
miljöklassade fordon i
förhållande till andra
fordon

33% av årets inköpta
bilar är miljöbilsklassade
enligt Bonus Malus.

Öka jämfört med 2018

i.u

Kommentar: Eftersom kommunen gör avrop på SKR:s avtal är det bara inköpen av miljöklassade bilar
jämfört inköp av miljöbilar som inte är miljöklassade som kan redovisas.
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Uppdrag
Kommunfullmäktige har tilldelat kommunstyrelsen 24 uppdrag. Av dessa har 15 stycken genomförts under
2019 och nio stycken har av olika skäl inte slutförts. Samtliga uppdrag återredovisas nedan.

1. SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT FLER PERSONER MED LÖNESTÖD SKA
ANSTÄLLAS I DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN SAMT FÖLJA UPP UTFALLET ÅRLIGEN
Status
Försenad
Kommentar: I kommunen finns en väg in för hantering av anställningsstöd och praktikplatser via
arbetsmarknadsenheten. HR-avdelningen vid kommunledningskontoret har tidigare tillsammans med
arbetsmarknadsenheten tagit fram en intern process med utpekade ansvarsområden. Uppdraget har dock inte
kunnat genomföras då förutsättningar för placeringar från Arbetsförmedlingen förändrades från 2019 och
stödinsatsen Extratjänst togs bort. Den återinfördes under hösten 2019, men inga anställningar gjordes i det
skedet.

2. SAMTLIGA NÄMNDER FÅR I UPPDRAG ATT ÖKA EXTERN MEDFINANSIERING,
EXEMPELVIS FRÅN EU, OM DET INTE MEDFÖR BESTÅENDE KOSTNADER
Status
Försenad
Kommentar: Under hösten har kommunledningskontorets Näringslivsenhet undersökt Göteborgsregionens
nätverk för EU-frågor nätverk i Göteborgsregionen (GR), deltagit i en konferens och genomfört
omvärldsbevakning. Uppdraget är inte genomfört, då möjligheten att arbeta med uppdraget varit begränsad.

3. KOMMUNSTYRELSEN FÅR I UPPDRAG ATT INFORMERA FÖRETAG OM
UPPHANDLINGSFÖRFARANDET FÖR ATT UNDERLÄTTA FÖR FLER ATT DELTA I
UPPHANDLINGAR
Status
Färdig
Kommentar: Under året har ett arbete pågått med att informera om upphandlingsförfarandet i olika forum,
exempelvis vid LRF:s (Lantbrukarnas Riksförbund) årsmöte där även upphandling av ekologiskt och
närproducerat diskuterades, genom en upphandlingsträff med Företagarna i Alingsås, och vid Alingsås
miljöriksdags paneldebatt under Framtidsveckan. Därutöver har utbildningsinsatser skett internt inom
organisationen vid exempelvis chefs- och nyanställningsintroduktioner, vid olika APT inom kommunen och
genom två utbildningsinsatser som varit öppna för alla i kommunen. Uppdraget är genomfört.

27

Sida 263 av 317

4. KOMMUNSTYRELSEN FÅR I UPPDRAG ATT SÄKERSTÄLLA ÖKAD TILLGÅNG PÅ SÅVÄL
BOSTADS- SOM VERKSAMHETSMARK
Status
Färdig
Kommentar: Arbetet har främst inriktats på genomförandet av Tillväxtprogrammet. Planavtal är tecknade för
de fyra områden som är utpekade enligt Tillväxtprogrammets målbild och arbetet med planprogram är
påbörjat. En nära dialog mellan Samhällsbyggnadskontoret och Kommunledningskontoret förs också avseende
kommunens övergripande planprioritering. Beslut om en uppdatering och revidering av kommunens
planprioriteringen fattades av kommunstyrelsen under hösten.
Fokus i arbetet har varit och kommer även fortsättningsvis att vara, att arbeta effektivt med planläggning av
tillväxtområdena, prioritering av arbete som leder till färdig planlagd mark, markinköp och samverkan med
externa aktörer. Resultat i form av ökad tillgång på mark kommer först på sikt, då detaljplaner är klara och
försäljning av mark är möjligt. Uppdraget bedöms vara genomfört enligt plan för 2019, även om arbetet
kommer att fortsätta även kommande år.

5. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT GÖRA EN ÖVERSYN AV KOMMUNALA
BESTÄMMELSER, I SYFT E ATT MINSKA REGLER FÖR FÖRETAGEN
Status
Försenad
Kommentar: Kommunstyrelsens främsta strategi för att underlätta för företagen har varit projektet "Förenkla
helt enkelt". Under flera utbildningsdagar under ett drygt år har personal från kommunens olika förvaltningar
deltagit för att få fram konkreta förslag på vilka områden kommunen kan förbättra och hur detta kan ske. Åtta
fokusområden har tagits fram utifrån över 200 förbättringsförslag som uppkommit under projektet, dessa
fokusområden jobbas det nu vidare med i olika arbetsgrupper för att ytterligare konkretisera hur kommunen
kan utvecklas. Dock har ingen konkret översyn av kommunala bestämmelser gjorts. Uppdraget bedöms därför
inte vara genomfört.

6. KOMMUNSTYRELSEN OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT,
GENOM AKTIVT SAMARBETE MEN MARKNADENS INTRESSENTER, GENOMFÖRA EN
SNABBARE OCH EFFEKTIVARE PLAN- OCH EXPLOATERINGSPROCESS
Status
Färdig
Kommentar: I ett första steg har det funnits ett behov av att utveckla interna processer och dialog mellan
kommunens förvaltningar, för att på ett effektivt och samordnat sätt ha möjlighet att samarbeta med
marknadens intressenter. Under 2020 kommer nya mötesformer att etableras som leder till en effektivare
process.
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Fokus har varit och kommer även fortsättningsvis att vara, att arbeta effektivt med planläggning av
tillväxtområdena, prioritering av arbete som leder till färdig planlagd mark, markinköp och samverkan med
externa aktörer. Resultat i form av en effektivare plan- och exploateringsprocess har redan uppnåtts,
exempelvis i form av den gemensamma processen för planprioriteringen. Ökad effektivitet kommer också på
längre sikt, dialog med marknadens intressenter kommer att föras i de faser av utvecklingsprojekten där det är
relevant. Uppdraget är av långsiktig karaktär och kommer fortsätta även kommande år, det bedöms dock vara
genomfört för 2019.

7. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT GENOMFÖRA EN UTREDNING SOM SKA
SYFTA TILL ATT FINNA KOMMUNENS VILJA MED FRAMTIDEN FÖR E20 SAMT VÄSTRA
STAMBANAN
Status
Försenad
Kommentar: Ett arbete har påbörjat för att finna den politiska viljeinriktningen för E20 och Västra stambanan, i
maj månad hölls möten mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden om detta. Det finns även
etablerade kontakter med Trafikverket, där både kort- och långsiktiga åtgärder hanteras. Underlag för en
samlad analys håller på att tas fram under höst och vinter. Uppdraget bedöms inte vara genomfört under 2019.

8. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT VERKA FÖR EN FORTSATT UTBYGGNAD AV
GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
Status
Färdig
Kommentar: Resurser är avsatta för gång- och cykelväg i Långared-Loo. Upphandling är genomförd, avtal om
entreprenaden har tecknats och genomförandet är påbörjat. Uppdraget är genomfört.

9. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT VIA ÄGARDIREKTIV TILL AB ALINGSÅSHEM
MÖJLIGGÖRA FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR FÖR ATT BOLAGET SKA KUNNA BYGGA
BILLIGA OCH TILL YTAN MINDRE HYRESLÄGENHETER
Status
Färdig
Kommentar: Ägardirektiven för AB Alingsåshem är ändrade i enlighet med uppdraget, det är därmed
genomfört.

10. KOMMUNSTYRELSEN OCH VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN GES I UPPDRAG ATT
VIDTA ÅTGÄRDER FÖR E TT NYTT ÄLDREBOENDE I STADSSKOGEN MED UTVECKLAD
VÄLFÄRDSTEKNIK OCH I PRIVAT REGI
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Status
Färdig
Kommentar: Uppdraget har genomförts under året genom inledande dialog med intressenter, liksom
diskussion och åtgärder kring platsen. Processen har också koppling till ett eventuellt införande av LOV (lagen
om valfrihetssystem) inom äldreomsorgen i Alingsås kommun.

11. KOMMUNSTYRELSEN GES TILLSAMMANS MED SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
SAMT BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN I UPPDRAG ATT TA FRAM EN PLAN FÖR SÄKER
OCH TRYGG SKOLVÄG
Status
Försenad
Kommentar: Uppdraget är påbörjat men är inte genomfört under 2019. Samhällsbyggnadskontoret har tagit
fram en metodik för insamling av barn och elevers synpunkter. Koppling mellan samhällsbyggnadskontoret och
skolorna är ännu inte påbörjad, utan kommer att hanteras vidare under 2020 i samverkan.

12. SAMTLIGA NÄMNDER OCH BOLAGSSTYRELSER GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER SIN
VERKSAMHET UR ETT INTEGRATIONSPERSPEKTIV I SYFTE ATT FÖRESLÅ LÄMPLIGA
INSATSER I KOMMUNENS SAMLADE INTEGRATIONSARBETE
Status
Försenad
Kommentar: På kommunledningskontoret har under året riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete antagits, som
bland annat ska ge de nationella minoriteterna delaktighet och inflytande i frågor som berör dem samt att
stödja de nationella minoritetsspråken möjligheter att utveckla sitt modersmål och utveckla en egen kulturell
identitet.
Avseende kommunens samlade integrationsarbete har kommunledningskontoret haft för avsikt att
sammanställa uppgifter om kommunens verksamheter ur ett integrationsperspektiv. En dialog har i ett första
skede inletts med Kultur- och utbildningsförvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen. En uppföljning
planeras nu att göras av nämndernas årsbokslut för att därur kunna sammanställa integrationsåtgärder i
verksamheterna och finna eventuella samordningsvinster eller lämpliga insatser. Uppdraget är därmed inte
slutfört under 2019.

13. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT AKTIVT VERKA FÖR OCH GENOMFÖRA
FLERÅRSSTRATEGINS UTPEKADE VILJA
Status
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Färdig
Kommentar: Kommunledningskontoret arbetar löpande med att genomföra flerårsstrategins utpekade vilja
och har även ett kommunövergripande ansvar för att beslutad flerårsstrategi efterlevs. Det arbetet sker i form
av dialogträffar med förvaltningarna, uppföljningar i bokslut avseende bl.a. kommunens
nettokostnadsutveckling och måluppfyllelse, ekonomisk månadsuppföljning av nämnderna, utformning av
anvisningar, mm. Arbetet för att verkställa uppdrag och åtaganden som är riktade till kommunstyrelsen pågår
löpande under året. Kommunledningskontorets avdelningar har antagit arbetsplaner som alla utgår från
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens flerårsstrategier och beskriver hur avdelningarna planerar
arbetet. Trots att alla uppdrag som givits i flerårsstrategin inte genomförts under året har ett aktivt arbete med
samtliga uppdrag bedrivits. Uppdraget bedöms vara genomfört.

14. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT REDUCERA SIN CENTRALA
ADMINISTRATION OCH FÖRESLÅ MÖJLIGHETER TILL FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE
EFFEKTIVISERINGAR
Status
Färdig
Kommentar: Arbetet med att reducera central administration pågår inom alla kommunledningskontorets
avdelningar. En stor del av arbetet är hänförligt till utveckling av e-tjänster och digitalisering av tjänster som
t.ex. digital sekretesshantering av möteshandlingar, anmälan av delegationsbeslut, digital signering och interna
e-tjänster för att effektivisera processer mellan förvaltningar och kommunledningskontoret. Digital plånbok har
införts under perioden kopplad till medarbetares nyttjande av friskvårdsbidrag, vilket tidigare har hanterats
manuellt. Den digitala utvecklingen väntas ge en effektivare administration och frigöra arbetstid för
medarbetare. Kommunledningskontoret stöttar både den egna och övriga förvaltningar i detta arbete.
Övergripande effektiviseringar sker också exempelvis i form av att kommunen vid halvårsskiftet tog över den
ekonomiska uppföljningen och budgetarbetet för Räddningstjänsten vilket innebär en intäkt för kommunen
och som hanteras inom ordinarie bemanning. Ett arbete pågår även med att se över administrationen rörande
kommunens verksamhetssystem Hypergene, med målsättningen att förenkla och förbättra. Det har även en
skett en minskning motsvarande 6 mnkr inom kommunledningskontorets IT-verksamhet, medel som indirekt
tillfaller kommunens förvaltningar. Sammantaget bedöms uppdraget vara uppfyllt för 2019.

15. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT STÄRKA OCH UTVECKLA DEMOKRATIN
OCH I LÄMPLIGA FORMER ANVÄNDA SIG AV MEDBORGARDIALOG
Status
Färdig
Kommentar: Under året har en kartläggning genomförts avseende användningen av medborgardialog i
Alingsås, som bland annat syftade till att vara ett underlag till uppdaterade riktlinjer för medborgardialog,
dessa behandlades i kommunstyrelsen 9 december 2019, § 227. Upphävandet av tidigare riktlinjer för
medborgardialog ska beslutas om i kommunfullmäktige under januari 2020. Kartläggningen och riktlinjerna är
ska fungera som en nulägesbild över medborgardialog i Alingsås kommun och vägledning för kommunens
verksamheter som vill använda medborgardialog i olika frågor. Uppdraget bedöms vara genomfört.
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16. SAMTLIGA NÄMNDER GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN STRATEGI FÖR HUR DIGITALA
LÖSNINGAR GENOM EXEMPELVIS ARTIFICIELL INTELLIGENS KAN INFÖRAS I SYFTE ATT
MINSKA ADMINISTRATIONEN
Status
Försenad
Kommentar: Kommunstyrelsens del i uppdraget är framför allt att stötta respektive nämnd med teknisk
kompetens i framtagande av deras digitala verktyg och lösningar för automatisering. Resultatet skiljer sig dock
mycket mellan de olika förvaltningarna då man haft olika förutsättningar att aktivt agera gällande digital
strategi. En insats gällande Robotic Process Automation (RPA) planerades under hösten 2019 men som sköts
upp på grund utav att finansiella möjligheter saknades. Genomförandet av den övergripande digitala målbilden
med tillhörande handlingsplan och Alingsås e-strategi, som sträcker sig över flera år, har tydliga förseningar på
grund av resursbrist. Den digitala målbildens handlingsplan ska uppdateras för åren 2020-2022 enligt uppdrag
från kommunstyrelsen, 25 november 2019, § 215. Uppdraget bedöms på grund av detta inte vara genomfört.

17. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT SE ÖVER KOMMUNENS SAMLADE
VERKSAMHET I SYFTE ATT FINNA KOSTNADSBESPARANDE EFFEKTIVISERINGAR OCH
ÅTERKOMMA MED FÖRSLAG INFÖR KOMMANDE ÅRS FLERÅRSSTRATEGIBEREDNING
Status
Försenad
Kommentar: Som en del av handlingsplanen Effekt har genomlysningar av nämnderna påbörjats.
Genomlysningarna av socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden är genomförda. Arbetet med
genomlysning av övriga nämnder kommer fortsätta kommande år, uppdraget bedöms därför inte vara slutfört
2019.

18. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT FÖLJA UPP LÖNEKARTLÄGGNING OCH VID
BEHOV VIDTA LÄMPLIGA ÅTGÄRDER
Status
Färdig
Kommentar: Lönekartläggning har genomförts och resulterade i en handlingsplan. Handlingsplanens fokus är
kopplad till att säkerställa arbetsvärderingarna och genomförs under kommande år. Uppdraget bedöms vara
genomfört.

19. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT INRÄTTA EN VISSELBLÅSARFUNKTION SOM
GER ANSTÄLLDA OCH INVÅNARE MÖJLIGHET ATT RAPPORTERA OEGENTLIGHETER UTAN
ATT DRABBAS AV NEGATIVA KONSEKVENSER
Status
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Färdig
Kommentar: Kommunstyrelsen fattade beslut om riktlinjer och ikraftträdande av för visselblåsarfunktion den
14 oktober 2019, § 181. Från och med den 1 januari 2020 finns en visselblåsarfunktion som en e-tjänst i
kommunen. Uppdraget är genomfört.

20. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT TA FRAM EN GEMENSAM VÄRDEGRUND
FÖR HELA ORGANISATIONEN
Status
Färdig
Kommentar: Ett arbete har pågått under året med att synliggöra kommunens gemensamma värdegrund i
styrmodell, kommunportal, dokument och hemsida samt säkerställande av att kommunens värdegrund är en
del i introduktion av nyanställda och chefer. Vid chefsdagar under året har värdegrunden varit i fokus.
Stödmaterial till bland annat APT har tagits fram och lagts ut på kommunportalen. Uppdraget är genomfört.

21. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA STYRNINGEN I
KOMMUNKONCERNEN GENOM ATT BLAND ANNAT REVIDERA STYRMODELLEN I SYFTE
ATT HA EN TYDLIG KOPPLING TILL VISION OCH VÄRDEGRUND
Status
Färdig
Kommentar: Under året har en reviderad styrmodell tagits fram och antagits i kommunfullmäktige den 27
november 2019, § 218.

22. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT I SAMVERKAN MED
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB VERKA FÖR ÖKAD NYPRODUKTION AV
BOSTÄDER
Status
Färdig
Kommentar: Ägardirektiven för AB Alingsåshem har ändrats under året i syfte att kunna säkerställa en
ekonomiskt hållbar utveckling. Genom nytt ägardirektiv tydliggörs att bolaget har som verksamhet att på egen
hand och i samverkan med andra aktörer möjliggöra att det byggs fler bostäder i Alingsås kommun. Uppdraget
är genomfört.

23. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT I SAMVERKAN MED
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB VERKA FÖR FÖRSÄLJNING AV
NÄRINGSLIVSFASTIGHETER I FABS AB
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Status
Färdig
Kommentar: Kommunledningskontoret har haft ett flertal dialoger med tjänstemän från Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB kring uppdraget. Nuvarande ägardirektiv tillåter fastighetsförsäljningar, varvid ingen
revidering av ägardirektiven är nödvändiga. Bolaget arbetar kontinuerligt med försäljning av
näringslivsfastigheter. Uppdraget bedöms därmed vara genomfört.

24. KOMMUNSTYRELSEN GES I UPPDRAG ATT I SAMVERKAN MED
FASTIGHETSKONCERNEN ALINGSÅS RÅDHUS AB GÖRA EN ÖVERSYN INKLUSIVE
KONSEKVENSANALYS AV DET KOMMUNALA FASTIGHETSBESTÅNDET I SYFTE ATT UPPNÅ
EN OPTIMAL FÖRVALTNINGSFORM
Status
Försenad
Kommentar: Kommunstyrelsen har haft dialog med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB. Bolaget har
antagit en ny budget som har anpassats efter t.ex. nya ägardirektiv. Översynen kommer inte vara färdig innan
årsskiftet utan arbetet kommer att fortlöpa även kommande år. Uppdraget är inte slutfört.
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Återredovisning av övriga givna uppdrag i kommunstyrelsens flerårsstrategi
I kommunstyrelsens flerårsstrategi 2019 tilldelades personalavdelningen tre särskilda uppdrag enligt nedan.
Återredovisning har skett i samband med tertialboksluten och slutligen i årsbokslutet.
1. Digitaliserade flöden för personalprocesser med syfte att minska manuell hantering och därigenom frigöra
tid för kommunens chefer. Resurser i form av omvandling av tidigare bemanningschefstjänst.
Antalet e-tjänster har under året utökats och återfinns numer inom de flesta av HR-avdelningens
processområden, fortsatt utveckling sker framåt. Ökad spårbarhet, korrekta underlag och en snabbare
hantering är effekter av övergången. Vid årsskiftet infördes digital plånbok kopplat till kommunens
friskvårdserbjudande och i december testkördes även P-mobile, som är ett verktyg med mobilt gränssnitt för
bland annat tidrapportering och attestering av exempelvis ledigheter.
2. Plan för verkställande av Heltidsresa. Uppdraget innefattar även att optimera bemanningen och
därigenom frigöra timavlönade, främst inom vård- och omsorg.
Med fokus på vård -och omsorgsförvaltningen har arbetet med heltidsresan intensifierats under 2019.
Seminarier med samtliga anställa inom Kommunals avtalsområde på vård- och omsorgsförvaltningen, har
genomförts under hösten och enligt fastställd plan börjar erbjudanden gå ut till personal om höjd
sysselsättningsgrad under kvartal två 2020. Inom ramen för arbetet ligger även att minska andelen utförd tid av
timanställda genom att öka antalet medarbetare med månadsanställning som täcker del av den planerade
frånvaro som timanställda tidigare täckt. Ytterligare en aktivitet som ligger i linje med uppdraget är att ta fram
förslag på ny organisation av schemaläggningsfunktionen inom vård- och omsorgsförvaltningen med syfte att
optimera bemanningen.
3) Chefs- och medarbetaröverenskommelser ska införas för samtliga anställda på kommunledningskontoret
2019.
Chefs- och medarbetaröverenskommelser är införda på kommunledningskontoret, implementeringen gjordes
under hösten 2019.
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INTERNKONTROLL
Kontrollmomenten ska enligt flerårsstrategin för 2019-2021 genomföras tre gånger per år. Vid årsbokslutet
sker årets sista internkontrolluppföljning och gäller den tredje tertialen. Kontroller har även genomförts i
samband med vårbokslut och delårsbokslut. Internkontrollplanens samtliga kontrollmoment har genomförts
och presenteras nedan.

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

Vi följer inte ramavtal/vi kan inte säkerställa att villkoren i upphandlade avtal följs
Vid kontroll av avtalstrohet samt kontroll av fakturauppgifter mot ramavtal har 20 stickprov tagits på
leverantörsfakturor. Stickproven avser perioden 2019-09-01 tom 2019-12-31. Alla stickprov överstiger
fakturabelopp 100 000 kr. Jämförelse av fakturornas innehåll har gjorts mot ramavtal och dess bilagor där det
är tillämpligt.
I de fall det är möjligt att härleda kostnaden till ett ramavtal råder avtalstrohet. I dessa fall stämmer även
fakturauppgifterna mot de krav som ställs i avtalet. Det är dock ofta svårt att fastställa om vi följer avtalsvillkor
då en del fakturor saknar underlag och tillräcklig specifikation och ibland är avtalen inte tillräckligt detaljerade.
Arbetet med avtalsuppföljning, utbildningar och intern kommunikation om våra avtal fortsätter och vi ser över
förbättringar i vår avtalsdatabas. Upphandlingsenheten arbetar med att ta fram kommunövergripande
upphandlingsmallar så att vi får en enhetlig kravställning . Vi har även fått information av berörda förvaltningar
att man i sina egna upphandlingar ska begära bättre underlag till fakturor för att underlätta uppföljningen.
Löneglidning
I den kommunala sektorn finns ingen standardiserad mätmetod för löneglidning. Metoden som Alingsås
kommun använder har setts över och förtydligas nedan.
Alingsås kommun har valt att beräkna den procentuella skillnaden på medellönen vid två separata mätdatum
för att exkludera den årliga löneöversynens effekt. Medellönen beräknas på befintligt tillsvidareanställda
personer i verksamheten vid respektive mätdatum. I beräkningen av löneglidning finns det en hel del faktorer
som påverkar resultatet som till exempel hög personalomsättning, avgångar och nyrekrytering av
nyckelpersoner.
Medellönen för kommunledningskontoret var i maj 2018: 37 777 kr och för mars 2019: 38 279 kr. Detta ger en
positiv löneglidning på 1,3 procent. Löneglidningen för perioden bedöms bero på tillsättning av ett antal högre
chefstjänster som inte fanns med i jämförelsedata i maj 2018 samt en marknadseffekt på flera av
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personalgrupperna inom kommunledningskontoret.
Uppföljning av bolagens ägardirektiv
Kontrollmomentet följs upp i samband med kommunens samlade årsbokslut.
Kontroll av moms
Kontrollmomentet har genomförts och 40 fakturor har kontrollerats med avseende på moms. Urvalet baseras
på fakturor inkomna mellan september och december. En avvikelse noterades i kontrollen, men i övrigt har
momsen hanterats korrekt.
Uppföljning ärenden
Kontrollen har gjorts genom att ta fram hur många ärenden som fanns under handläggning respektive inför
beslut den 1 september 2019 jämfört med den 31 december 2019. Det har även tagits fram hur många
ärenden som har avslutats och startats under perioden. Kontrollen visar att det fanns 588 ärenden under
handläggning och 159 ärenden inför beslut den 1 september 2019. Den 31 december 2019 fanns 650 ärenden
under handläggning och 187 ärenden inför beslut. Under perioden avslutades 150 ärenden och 246 ärenden
startades.
Registrator skickar efter varje kvartal ut mail till samtliga handläggare på kommunledningskontoret om deras
öppna ärenden. Efter svar från handläggare avslutas ärenden. Inget utskick har dock gjorts under året. Det
finns fortfarande ett stort antal äldre ärenden som ska avslutas.
Kontroll av representation
Kontroll av representation innebär att avstämning av deltagare, datum och att representationens syfte
framgår. Vidare har kontrollerats att beslutsattestant inte har attesterat egna representationskostnader.
Urvalet som har kontrollerats består av 18 stycken fakturor och utgör cirka 20 procent av populationen om 88
stycken fakturor. Samtliga stickprov innehöll information om syfte och deltagare. Ett fåtal fakturor har
attesterats då attestanten deltagit vid tillfället för representationen och en faktura saknade datum.
Kontroll av leverantörsfakturor
Vid kontroll av leverantörsfaktura har 40 slumpmässigt utvalda fakturor kontrollerats avseende grunduppgifter
som fakturabelopp, bankgiro eller plusgiro, organisationsnummer och F-skatt. Urvalet baseras på samtliga
fakturor inkomna under perioden september och december . Kontrollerade leverantörsfakturors belopp och
grunduppgifter stämmer med redovisningen och uppgifterna i redovisningssystemet innehåller korrekt
information. Kontroll av F-skatt och att organisationsnummer överensstämmer med fakturautställare visar inga
brister. Tre av de kontrollerade fakturororna visade att leverantören använde sig av factoringbolag varpå
bankgirot inte tillhörde fakturautställare. För en av dessa fakturor registrerades fakturautställarens bankgiro
istället för det som tillhör factoringbolaget. Bankgirouppgifter har kontrollerats genom Bankgirots offentliga
sökfunktion.
Leasingavtal
Vid kontroll av de leasingavtal som kommunledningskontoret ansvarar för har omfattning, redovisning och
attestering kontrollerats. Med undantag för någon avvikelse har avtalen följts.
Åtgärder
Kommunstyrelsen har inte identifierat några områden som kräver omedelbar åtgärd.
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REDOVISNING AV UPPDRAGSFÖRETAG
Städning: Samhall AB
Flaggning: Alingsås Vaktbolag AB
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EKONOMI
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget 2019 Bokslut 2019

Avvikelse Bokslut 2018

Differens
2018/2019

60 601

59 832

-769

62 304

-2 472

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

-74 529
-6 840
-48 423
-24 827

9 747
-2 581
2 632
-8 026

-73 850
-5 341
-48 961
-21 129

-679
-1 499
538
-3 698

-156 392

-154 619

1 772

-149 281

-5 338

Verksamhetens
nettokostnader

-95 791

-94 787

1 004

-86 977

-7 810

Kommunbidrag
Finansnetto

95 631
160

95 631
197

0
37

86 131
162

9 500
36

0

1 041

1 041

-685

1 726

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader
Verksamhetens kostnader

Årets resultat

Övergripande kommentarer till resultat
Årets ekonomiska utfall redovisar ett överskott om 1,0 mnkr (-0,7 mnkr 2018). Den främsta förklaringen till att
ett överskott redovisas är låga personalkostnader i förhållande till budget. Under året har ett relativt stort antal
tjänster varit vakanta, att överskottet inte blev större förklaras av att ett antal obudgeterade kostnadsposter
har kommit in.
Redovisat resultat under årets första tertial var ett positivt resultat i förhållande till budget om 3,6 mnkr (3,9
mnkr 2018). Resultatet vid delårsbokslutet uppgick till 13,7 mnkr (12,9 mnkr 2018). Försämringen från delåret
förklaras framförallt av: utbetalning av obudgeterade bidrag till föreningar (4,7 mnkr); kostnader kopplade till
400-årsjubileet (3,1 mnkr); att semesterlöneskulden planade ut (2,6 mnkr); att kommunstyrelsen stod för
hyreskostnaderna för Noltorpsskolans paviljonger (2,3 mnkr); samt att kostnaderna för den nya hemsidan
började komma in (0,9 mnkr) samtidigt som tjänster fortsatt var vakanta.
Både bruttokostnaden (3,6 procent/5,3 mnkr) och nettokostnaden (9,0 procent/7,8 mnkr) ökade jämfört med
2018, dock i en lägre takt och omfattning än kommunbidraget (11,0 procent/9,5 mnkr) vilket resulterade i ett
budgetöverskott.
Kommentarer per kontogrupp
Verksamhetens intäkter avviker negativt om 0,8 mnkr. Den främsta förklaringen är lägre debitering till ABAR
samt lågt nyttjande av beviljade medel av innovationsfonden. IT- och telefoniverksamheten har under året
verkställt lägre avgifter för sina tjänster än vad som budgeterades, detta har dock kompenserats av ökade
försäljningsvolymer.
Personalkostnaderna redovisar en positiv budgetavvikelse om 9,7 mnkr för 2019. Avvikelsen beror på att ett
relativt stort antal tjänster har varit vakanta under delar av eller hela året. 9,7 mnkr motsvarar 12,1 årsarbetare
med genomsnittslön 2019.
Lokalkostnaderna avviker negativt med 2,6 mnkr. 2,3 mnkr av avvikelsen är kopplad till de obudgeterade
hyreskostnaderna för Noltorpsskolans paviljonger och resterande del av avvikelsen beror på inhyrning av
externa lokaler för exempelvis utbildning.
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Köp av tjänster redovisar en positiv budgetavvikelse om 2,6 mnkr. Dels har de medel som har varit öronmärkta
för årets stadskärna (1,0 mnkr) har inte kunnat nyttjas men det har även generellt varit ett lågt nyttjande av
konsultmedel.
Övriga kostnader överskred budget med 8,0 mnkr. Avvikelsen förklaras främst av obudgeterade men utbetalda
bidrag till föreningar och stiftelser under året (6,5 mnkr). Det återfinns även betydande (>0,1 mnkr) avvikelser
för porto, fortbildning, avgifter, larm bränslekostnader och förbrukningsvaror.

Prognossäkerhet

Tkr
Delårsbokslut
Vårbokslut
Bokslut 2019

Prognos/ utfall

Avvikelse

2 077

1 048

0

-1 029

1 029

Utfallet i bokslut 2019 blev 1,0 mnkr bättre än prognosen i vårbokslutet och 1,0 mnkr sämre än prognosen i
delårsbokslutet. Kommunstyrelsen har under hela året haft en positiv budgetavvikelse och anledningen till att
prognossäkerheten inte är högre beror på att beslut att nyttja överskottsmedel löpande har tagits under året.
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Investeringar
Tkr

Budget
2019

Bokslut 2019 Avvikelse

Bokslut
2018

24 270

13 744

-10 526

5 500

3 643

-1 857

Konstgräsplaner

0

89

89

Skateanl Sollebrunn

0

51

51

Julbelysning centrum

0

4

4

5 000

0

-5 000

13 770

9 957

-3 813

Expansionsinvestering
Cykelbaneutbyggnad

KS Digitalisering
-varav exploatering

500

0

-500

Nordöstra Stadsskogen

2 500

431

-2 070

T3 bergkullegatan

2 850

423

-2 427

800

2 017

1 217

Kristallen

T2 Norra delen Tomtebog

0

1

1

Skårsv. Gata-GC

7 000

5 430

-1 570

Lekplats Skårsv

0

1 037

1 037

Krangatans förlängning

0

98

98

Noltorp 1:6

0

81

81

Hjortmarka

0

38

38

Inköp markreserv

0

77

77

Kärrbogärdevägen

0

254

77

120

71

-49

0

0

0

Gata Knektegårdsg

Övrigt
Imageinvestering

0

0

0

10 500

7 390

-3 110

800

573

-227

Tjänstekatalogen

4 700

4 719

19

Fastigheter

3 000

Ombygg café folkets park

2 000

2 098

98

Anpassningsinvestering

3 300

3 098

-202

IT-infrastruktur

3 300

3 098

-202

38 070

24 232

-13 838

Reinvestering
Inventarier

Totalt utgifter

Differens
2018/2019

8 527

5 217

4 323

5 634

0

0

4 430

2 960

545

2 553

13 502

10 730

-3 000

Övergripande kommentar
Investeringsutgifterna uppgår till 24,2 mnkr för perioden. Utfallet är 10,7 mnkr högre än samma period
föregående år. Det är framförallt exploateringsverksamheten som har genomfört större investeringar än 2018
men även cykelbaneutbyggnad och ombyggnationen av folkets park samt större investeringar i IT-infrastruktur
som har påverkat utfallet i förhållande till 2018.
Nedan kommenteras varje enskilt projekt.
Kommentarer per projekt
Cykelbaneutbyggnad – Projektet färdigställdes i år, med reservation för att eventuell plantering och beläggning
sker våren 2020.
KS digitalisering – Medel avsattes till att digitalisera kommunens verksamheter. Dock har inga medel kunnat
nyttjas då de största behoven har varit driftrelaterade och inte investeringsrelaterade.
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Kristallen – Avser gångväg delvis inom "detaljplan för bostäder och genomfartsgata vid Kavlås Äng". Den börjar
tidigast byggas ut 2020-21 om detaljplanen har vunnit laga kraft till i början av 2020.
Nordöstra Stadsskogen – Budget för projekten Cirk. Grankulle 55-59 och Kvartersm. Grank.g. 55-59 är
inkluderad i total budget för Nordöstra Stadsskogen. Utfallet avser kostnader för nedlagdtid för slutreglering av
entreprenad och färdigställande av cirkulationsplatsen. Planläggning pågår för detaljplan för bostäder vid
Kavlås Äng och detaljplanen förväntas att bli antagen av kommunen under 2020.
Bergkullegatan – Utfall avser konsultuppdrag geoteknik, förberedelser inför utbyggnad av gatan. Huvuddelen
av utfallet avser pågående projektering av allmän plats (gata, GCbana, plantering och gångstig) samt
framtagande av handlingar inför entreprenad-upphandling. Entreprenaden planeras att upphandlas och
genomföras under 2020.
T2 Norra delen Tomtebogatan – Utfall och prognos överstiger investeringsbudget för gatan. Inom
entreprenaden har nödvändiga tilläggsarbeten tillkommit som påverkar utfallet. Det största tilläggsarbetet
utgörs av en nödvändig förlängning av gatan söderut som avslutats med en vändplan. Gatan är slutbesiktigad
under 2019. Tomtebogatan är en del av N. Stadsskogen Etapp 2. Kostnaderna ryms inom budget för N.
Stadsskogen.
Skårsvägen – Utfall projektering och framtagande av upphandlingsunderlag för utbyggnad av gata, GC-väg och
lekplats. Kostnader för gata och lekplats har ökat jämfört med prognosen som lämnades i delårsbokslutet.
Detta beror på tillkommande mängder, dels bortforsling av massor, dels sprängning och nya fyllnadsmassor då
befintliga inte har gått att använda i entreprenaden. Projektet slutförs under 2020.
Kärrbogärdevägen – Reglering av kostnader från omsättningstillgångar. Utbyggnation av allmänna
anläggningar, gata, gång- och cykelväg, lekplats, bullervall samt dagvattendamm.
Kvarstående arbete för gata fram till 2022 övriga delar inom projektet är slutförda.
Inventarier – främst bestående av uppfräschning av möblemang i kommunstyrelsens lokaler.
Tjänstekatalogen – Avser främst inköp av datorer inom ramen för tjänstekatalogen och följer den femåriga
investeringsplan som ligger.
Fastigheter – Fastigheter förvaltade av kommunstyrelsen planerades att underhållas i större grad än som skett
under året.
Ombyggnation café folkets park – Projektet är avslutat och inom ramen för satt budget.
IT-infrastruktur – Avser investeringar i kommunens IT-infrastruktur. Planerad investering i december 2018
genomfördes först under 2019, vilket inneburit att planerade investeringar under året fått stå tillbaka för att
balansera upp budgeten.
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Exploatering drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget 2019 Bokslut 2019

Avvikelse Bokslut 2018

Differens
2018/2019

5 080

45 623

40 543

1 988

43 635

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-5 828
0
-360
808

-5 361
0
-3 933
-13 448

467
0
-3 573
-14 256

-4 310
0
-1 183
-79

-1 051
0
-2 750
-13 369

Verksamhetens kostnader

-5 380

-22 742

-17 362

-5 572

-17 170

Verksamhetens
nettokostnader

-300

22 881

23 181

-3 584

26 465

Kommunbidrag
Finansnetto

300
0

300
142

0
142

1 000
-30

-700
172

0

23 323

23 323

-2 614

25 937

Årets resultat

Övergripande kommentarer till resultat
Utfallet per helår uppgår till 23,3 mnkr (-2,6 mnkr 2018), även den positiva budgetavvikelsen uppgår till samma
belopp. Att utfallet avviker kraftigt från budget beror på att nettovinster från tomtförsäljning inte budgeteras.
Under 2019 har åtta tomtförsäljningar genomförts. Att nettovinster resultatförs på exploateringsenheten är
nytt för 2019, 2018 resultatfördes motsvarande intäkter under finansieringsverksamheten.
De största avvikelserna gentemot motsvarande period föregående är i fallande ordning, verksamhetens
intäkter, övriga kostnader, köp av tjänster och personalkostnader.
Kommentarer per kontogrupp
Intäkterna från tomtförsäljning har fram till 2018 redovisats under finansieringsverksamhet medan det från
och med 2019 redovisas under exploatering. Utfallet för året uppgick till 45,6 mnkr vilket innebar en positiv
budgetavvikelse om 40,5 mnkr. Totalt genomfördes åtta tomtförsäljningar där den samlade intäkten uppgick
till 44,3 mnkr.
Personalkostnaderna redovisar ett överskott om 0,5 mnkr med anledning av att en tjänst var vakant under
större delen av året.
Lokalhyror exploateringsverksamheten har inga lokalhyror.
Köp av tjänster har en negativ budgetavvikelse om 3,6 mnkr. Den främsta förklaringen är obudgeterad
debitering från planavdelningen med en effekt om ungefär 3 mnkr för planbeställningar gällande
tillväxtområden i Alingsås kommun.
Övriga kostnader hat en negativ budgetavvikelse om 14,3 mnkr. Precis som för intäkterna beror avvikelsen
främst på redovisningstekniska skäl då de upparbetade kostnaderna avseende de sex tomter som sålts har
resultatförts tillsammans med köpeskillingen. Resultatföring av kostnader kopplade till sålda tomter har en
effekt på 7,2 mnkr som inte budgeteras och nedskrivning av exploateringsprojekt hade en effekt på 6,0 mnkr.
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PERSONAL
Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning, tillsvidare anställda
105
100

100

95

96

103
100,2

99
95,1

97
94,2

95
91,91

90
85
2015

2016

2017
Antal anställda

2018

2019

Årsarbetare

Antalet anställda och antalet årsarbetare på kommunledningskontoret har ökat under året. En del i
handlingsplanen ”Effekt” handlade om att centralisera stödresurser vilket genomförts kopplat till HR under
2019. Sex medarbetare inom HR har organisatoriskt flyttats till Kommunledningskontoret. Utöver denna större
förändring i antalet anställda, har antalet anställda varierat något under året i kommunledningskontorets olika
avdelningar kopplat till vakanser och pågående rekryteringar.
Personalomsättning

Personalomsättning, %
30
25,6

25
20
15,5

15
10
5

5,7
5,1

7,2

10,2

9

8,8
7,8

3,1

0
2015

2016

2017

2018

Kommunledningskontoret

2019

Kommunen

Kommunledningskontorets personalomsättning har sjunkit till 8,8 procent från 25,6 procent vilket får anses
vara en stor sänkning. Förvaltningen har under året arbetat med ny avdelningsorganisation, tydlighet i
uppdrag/roller, genomgång av rutiner och riktlinjer och påbörjat implementering av värdegrunden öppenhet,
respekt och engagemang. Sammantaget har dessa aktiviteter bidragit till att minska personalomsättning.
Personalförsörjning
Samtliga avdelningar har under året haft ute tjänster som i de flesta fall har kunnat tillsättas.
Rekryteringsproblematik återfinns framförallt kopplat till en del IT-specialiseringar. Fokus ligger framåt på att
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behålla och utveckla medarbetare och handlingsplanerna utifrån arbetsmiljöarbetet pekar på vikten av att
tydliggöra arbetssätt, rutiner m.m.
Kompetensutveckling
Individuella kompetensutvecklingsplaner finns inom kommunledningskontoret och under hösten införde
förvaltningen även medarbetaröverenskommelser vilket kommer att tydliggöra roller/uppdrag ytterligare
framåt.
Arbetsmiljö
Kommunledningskontorets främsta arbetsmiljöarbete utgår från kommunstyrelsen åtagande om tydlighet
avseende organisation, uppdrag, roller och ansvar genom att införa chef- och medarbetaröverenskommelser.
Åtaganden redogörs under avsnittet åtaganden och nyckeltal.
Handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet har utförts under perioden. Handlingsplanerna är en del av det
systematiska arbetsmiljöarbetet och syftar till att undanröja risker och identifiera friskfaktorer i arbetsmiljön,
för att i förlängningen främja aktiviteter som bidrar till att ökad hälsa. Under första halvåret har fokus varit på
kompetenshöjande insatser för chefer och medarbetare om hur man ska agera vid händelse av tillbud eller
arbetsskada. Under hösten deltog alla medarbetare på kommunledningskontoret i arbetsmiljöinsatser kopplat
till värdegrundsarbetet samt hur man förebygger kränkande särbehandling.
Under hösten genomfördes den årliga undersökningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, genom
kommunens medarbetarenkät. Arbetet med dialog om resultaten samt revidering av handlingsplaner pågår.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att arbetsmiljöarbetet på
Kommunledningskontoret har fungerat tillfredsställande. Även om det systematiska arbetsmiljöarbetet i stort
har fungerat finns några områden som fortsatt behöver vidareutvecklas:
-

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Säkerställa rutinerna och uppföljningen avseende skriftlig uppgiftsfördelning
Kunskap om vilka skyddsombud som finns inom förvaltningen.
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Sjukfrånvaro1
Tabell, sjukfrånvaro i %

2019

2018

Differens 2019-2018

Totalt

3,9

3,6

0,3

<29

1,7

1,2

0,5

30-49

3,6

3,0

0,6

50>

5,2

5,2

0

Kvinna

4,8

4,0

0,8

Man

2,5

2,8

-0,3

dag 1-14

1,9

1,7

0,2

dag 1-59

2,4

2,4

0

dag 60>

1,6

1,1

0,5

Sjuktalen vid kommunledningskontoret var 3,9 procent 2019 och har ökat jämfört med 2018 (3,6 procent). För
perioden står kvinnorna fortsatt för den högsta sjukfrånvaron (4,8 procent) och avseende könsfördelning är det
kvinnornas sjukfrånvaro som ökat mest. Åldersgruppen över 50 år har högst sjukfrånvaro (5,8 procent). Under
perioden utgör den korta sjukfrånvaron, dvs dag 1-59, den högsta sjukfrånvaron avseende sjukintervallen.
Arbetsskador och tillbud
Under perioden har ett tillbud av mindre allvarlig karaktär rapporterats.

1

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-11
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2020.071 KS

Månadsrapport finanshantering januari 2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog den 13 november 2017, § 193, tillämpningsanvisningar till
finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern. Tillämpningsanvisningarna fastställer att det ska
lämnas månadsrapportering, vilken ska innehålla basfakta för upp- och utlåning,
likviditetshantering samt placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de
ramar för risktagande som är specificerade i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har sammanställt en månadsrapport för januari månad som
innehåller en sammanställning över beviljade beloppsgränser och nuvarande saldon för de
kommunala bolagen. Kommunens finansiella rådgivare har sammanställt två rapporter, en
för skuldhanteringen och en för överskottslikviditetsportföljen.
Kommunens skuldhantering ligger inom de gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för
Alingsås kommunkoncern. Innehaven i överskottslikviditetsportföljen ligger inom de
gränsvärden som fastställs i finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern.
Ekonomisk bedömning
All typ av finanshantering är förknippad med olika typer av risker. Kommunfullmäktige har i
och med antagande av finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern fastställt vilken risknivå
som är acceptabel. Skuldportföljen och tillgångsportföljen ligger inom fastställda
gränsvärden. Bifogade månadsrapporter visar bland annat på hur genomsnittsräntan på
kommunens låneskuld förväntas utvecklas framöver.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporteringen.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-11
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MÅNADSRAPPORT

JANUARI 2020

Alingsås kommun - Överlikvid
Nytt handelsavtal men ökad virusoro
Det nya årtiondets första månad inleddes med samma positiva humör på de finansiella marknaderna som vi såg
under slutet av förra året. Detta var till stor del var hänförligt till undertecknandet av det s.k. ”Fas ett”-avtalet
mellan USA och Kina som innebär en vapenvila i det handelskrig mellan länderna som präglat de finansiella
marknaderna de senaste åren. Det positiva sentimentet var så pass starkt att inte ens den upptrappade
konflikten mellan USA och Iran i början av månaden påverkade marknaderna negativt i någon större
utsträckning. Dock ändrades detta under slutet av månaden och humöret försämrades snabbt i takt med att
spridningen av Corona-viruset ökade i omfattning. Detta då risken finns att viruset kan få stora negativa
effekter på den kinesiska ekonomin och därigenom dra ned den globala tillväxten. Som en konsekvens av detta
föll aktiemarknaderna världen över, vilket raderade nästan hela uppgången under månaden. Stockholmsbörsen
(SIX PRX) steg under månaden med 1,0% medan den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk med
1,3% i lokal valuta men var upp 0,9% i svenska kronor. Även den globala aktiemarknaden (MSCI World) föll
under månaden med 0,4% i lokal valuta men steg 2,9% i svenska kronor. Tillväxtmarknader föll 5,0% i lokal
valuta, vilket motsvarar 1,8% ned i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y)
ökade under månaden, från 14,9% till 15,3%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) var volatiliteten oförändrat
på 15,9% medan den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet minskade marginellt från 14,2% till 14,1%. Sett till
valutamarknaden så försvagades den svenska kronan mot de större valutorna under månaden. Vid
månadsskiftet handlades en dollar för 9,64 kronor, en euro för 10,68 kronor och ett brittiskt pund för 12,72
kronor. På räntemarknaden föll yielden med 10 punkter till -1,80% för den reala svenska statsobligationen 3104
(förfall 2028) och yielden på den kortare obligationen 3108 (förfall 2022) steg med 2 punkter till -1,80%.
Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 19 punkter till
0,36% och yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) sjönk med 2 punkter till -0,34%. Vid
månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,66%.

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

Nominellt belopp
Antal andelar
2020-01-31

Marknadsvärde Månads2020-01-31 avkastning

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

82 176 533
22 062 014
21 707 267
31 172 326
151 485 901
41 491 639
124 501 987
45 605 922
92 244 117
47 657 696
660 105 402

0,1%
0,2%
1,1%
0,6%
0,1%
0,2%
0,4%
0,5%
0,2%
0,4%
0,3%

5 000 000

7 189 401
7 189 401
667 294 803

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

LIKVIDA MEDEL
Likvida medel
Totalt likvida medel

793 037
793 037

Löptid

2020-12-01

Rating

Aaa | NR

Vikt

Duration

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

0,2
1,0
5,3
0,8
0,2
0,4
0,1
2,5
0,2
2,7
0,8

1%
1%
100%

0,8
0,8
0,8

0%
0%

TOTALT
668 087 840
0,3%
100%
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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0,8

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%

Max andel per
emittent
Σ Motpart
0-1 år

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

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

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

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

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

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

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

0-1 år

Ratingkategori

1%

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
2020-01-31
2020-01-31

Portföljens genomsnittliga duration

0,8

Limiter
Min

Max

0,0

1,0

Under månaden har inga transaktioner skett i portföljen.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i
denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management 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 Wealth Management 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)*

2020-01-31
3 395 900 000
0,60%
0,60%
0,60%
0,41%
2,64
464 000 000
14%
2,64
464 000 000
14%
-

2019-12-31
3 395 900 000
0,60%
0,60%
0,60%
0,45%
2,72
464 000 000
14%
2,72
464 000 000
14%
-

2019-12-31
3 395 900 000
0,60%
0,60%
0,60%
0,45%
2,72
464 000 000
14%
2,72
464 000 000
14%
-

*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%

14%

l
l

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

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

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

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

0%
3%

97%

Certifikat
Banklån

Kommuninvest
Obligation

Lån och kapitalbindning
Lån
Motpart
Kommuninvest
SEB
Summa

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

Lån - Motparter

35

Antal
32
1
33

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
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Kapitalbindning - Förfalloprofil
Förfalloprofil - Kapitalbindning
800
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300
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>10 år

8-9 år

9-10 år

7-8 år

6-7 år

5-6 år

4-5 år

3-4 år

2-3 år

1-2 år

Mkr

3-6 Mån

Andel av total skuld
5%
2%
7%
14%
22%
20%
19%
21%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2020-01-31
165 000 000
65 000 000
234 000 000
464 000 000
750 000 000
688 000 000
639 900 000
699 000 000
155 000 000
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

Sida 290 av 317

Derivatinstrument och räntebindning
Räntebindning - Förfalloprofil
Förfalloprofil - Räntebindning
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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%
2%
7%
14%
22%
20%
19%
21%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2020-01-31
165 000 000
65 000 000
234 000 000
464 000 000
750 000 000
688 000 000
639 900 000
699 000 000
155 000 000
0
0
0
0
0
3 395 900 000

0-3 Mån

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

4
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Prognos räntekostnader
Prognoserna över räntekostnader bygger på en modell som grundar sig på simuleringar av forwardräntor. Simuleringarna ger
en spridning över potentiella framtida utfall samt illustrerar sannolikheten för inom vilka nivåer den framtida räntan kan ha. I
simuleringarna har följande huvudsakliga antaganden gjorts:
• Aktuell räntebindning antas vara önskad räntebindning under prognosperioden
• Alla certifikat som förfaller antas finansieras om med nya certifikat
• Alla FRN som förfaller antas bindas om till FRN med 2 x aktuell kapitalbindning med marginal som motsvara bindingskostnaden
• Alla fastränteobligationer som förfaller antas bindas om till fastränteobligationer med 2 x aktuell räntebindning
• Swappar som förfaller antas bindas om enligt följande: fasta benet 2 x räntebindningstiden, rörliga benet 3 månader
• Lånelöften antas rullas med identisk löptid och identiska villkor
Översikt Upplåning
Nedan återfinns simuleringsresultaten på 1-3 års sikt, men också för de närmaste kalenderåren. Såväl förväntat resultat som de
5% sämsta och bästa utfallen inkluderas i tabellen. Vidare återfinns en graf som illustrerar förväntad ränteutveckling samt
uppskattad spridning med olika sannolikhet.

2020
2021
2022

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,60%
20 464
0,84%
28 391
1,15%
38 972

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,57%
19 194
0,55%
18 548
0,55%
18 798

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,53%
17 933
0,27%
9 053
0,00%
-53

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,61%
20 664
0,87%
29 405
1,17%
39 838

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,56%
19 013
0,55%
18 559
0,56%
18 923

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,51%
17 364
0,24%
8 175
-0,02%
-710

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

0,80%
0,60%

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

Förväntat utfall
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2023-01-01

2022-07-01

2022-01-01

90%

2021-07-01

50%

2021-01-01

2020-07-01

2020-01-01

-0,40%
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Marknadsnoteringar
Det nya årtiondets första månad inleddes med samma positiva humör på de finansiella marknaderna som vi såg under slutet av
förra året. Detta var till stor del var hänförligt till undertecknandet av det s.k. ”Fas ett”-avtalet mellan USA och Kina som innebär
en vapenvila i det handelskrig mellan länderna som präglat de finansiella marknaderna de senaste åren. Det positiva
sentimentet var så pass starkt att inte ens den upptrappade konflikten mellan USA och Iran i början av månaden påverkade
marknaderna negativt i någon större utsträckning. Dock ändrades detta under slutet av månaden och humöret försämrades
snabbt i takt med att spridningen av Corona-viruset ökade i omfattning. Detta då risken finns att viruset kan få stora negativa
effekter på den kinesiska ekonomin och därigenom dra ned den globala tillväxten. Som en konsekvens av detta föll
aktiemarknaderna världen över, vilket raderade nästan hela uppgången under månaden. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg
under månaden med 1,0% medan den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk med 1,3% i lokal valuta men var upp
0,9% i svenska kronor. Även den globala aktiemarknaden (MSCI World) föll upp under månaden med 0,4% i lokal valuta men
steg 2,9% i svenska kronor. Tillväxtmarknader föll 5,0% i lokal valuta, vilket motsvarar 1,8% ned i svenska kronor. Volatiliteten
på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade under månaden, från 14,9% till 15,3%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y)
var volatiliteten oförändrat på 15,9% medan den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet minskade marginellt från 14,2% till
14,1%. Sett till valutamarknaden så försvagades den svenska kronan mot de större valutorna under månaden. Vid
månadsskiftet handlades en dollar för 9,64 kronor, en euro för 10,68 kronor och ett brittiskt pund för 12,72 kronor. På
räntemarknaden föll yielden med 10 punkter till -1,80% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) och yielden
på den kortare obligationen 3108 (förfall 2022) steg med 2 punkter till -1,80%. Yielden för den nominella svenska
statsobligationen 1053 (förfall 2039) föll under månaden med 19 punkter till 0,36% och yielden för den kortare obligationen
1054 (förfall 2022) sjönk med 2 punkter till -0,34%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,66%.
Ränteutveckling
Swap- och forwardkurvor
2,00%

1,20%

1,50%

1,00%

1,00%
0,80%
0,50%

0,60%
0,00%
0,40%

-0,50%
0,20%

4

6

8

Swapkurva

10

12

14 År

STIB 3M
Swap Rate 5Y

Forwardkurva

Börsutveckling (indexerad)

2020-01-31

2

2019-01-31

0

2018-01-31

-0,20%

2017-01-31

2016-01-31

-1,00%
0,00%

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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2020-01-31

2019-01-31

2018-01-31

2017-01-31

2020-01-31

2019-01-31

2018-01-31

2017-01-31

2016-01-31

SIX PRX (Sverige)

2016-01-31

0,00

0,00

EUR/SEK

6

Sida 293 av 317

Appendix – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
SEB 2,2Y FRN +0,90% 2020-02-28
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
Kommuninvest 5,3Y FIX 0,51% 2025-03-17
Kommuninvest 5,3Y FIX 0,48% 2025-03-17
Summa

Ref Nr
85983298
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
KI_118231
KI_117514

Motpart
SEB
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

Belopp (Tkr)
100 000
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
30 000
125 000
3 395 900
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Ränta
0,92%
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%
0,51%
0,48%

Räntebindning
0,08
0,23
0,36
0,59
0,84
0,84
1,13
1,23
1,63
1,63
1,63
1,74
2,34
2,34
2,34
2,34
2,59
2,63
2,63
2,63
2,63
3,06
3,63
3,63
3,63
3,63
4,13
4,13
4,63
4,67
4,67
5,13
5,13

Förfallodag
2020-02-28
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
2025-03-17
2025-03-17
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Disclaimer
Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera
riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta
eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd
av användandet av denna rapport eller dess innehåll.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Beloppsgränser och saldon januari månad
Januari 2020

Beviljad beloppsgräns (Mkr)

Saldo (Mkr)

Kvar att nyttja
(Mkr)

AB Alingsås Rådhus

343,9

-327,5

16,4

Fabs AB

1 159,0

-1 070,3

88,7

Alingsås Energi Nät AB

365,0

-295,2

69,8

AB Alingsåshem

1 528,0

-1 455,7

72,3

Summa

3 395,9

-3 148,7

247,2

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
247,2 Mkr kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.
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Utredning om möjligheten
att ta fram en handlingsplan
för hur kommunen kan
medverka till en ökad
livsmedelsproduktion
18
2019.597 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-06
Anna Wenstedt
6520
2019.597 KS

Kommunstyrelsen

Utredning om möjligheten att ta fram en handlingsplan för
hur kommunen kan medverka till en ökad
livsmedelsproduktion
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnade den 22 februari 2017, § 27 förslag till kommunstyrelsen om
möjligheterna att erbjuda ett mer aktivt stöd till Alingsås lantbrukare och övriga
livsmedelsproducenter i de utmaningar de står inför.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 november 2018, § 224 att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att utreda hur det är möjligt att ta fram en plan och stöd för hur kommunen kan
medverka till att öka lokal livsmedelsproduktion.
Förvaltningens synpunkter
Idag arbetar näringslivsenheten med lokal livsmedelsförsörjning genom
samverkansplattformen LAB190. LAB190 syftar till att skapa ett modellområde för hållbar
utveckling längs väg 190 med fokus på mat, turism och infrastruktur. Processen drivs av
Göteborgs-, Lerums-, Alingsås- och Essunga kommun, samt Göteborgsregionens
kommunalförbund, Västarvet/Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och
Länsstyrelsen. För närvarande sker flera insatser inom LAB190 i syfte att erbjuda ett mer
aktivt stöd till områdets lantbrukare och livsmedelsproducenter; bland annat att stärka
matturismen, utveckla transportkedjor, identifiera behov och skapa erfarenhetsutbyten. Ett
delprojekt inom LAB190 är SATURN. Inom projektet ska gårdar längs väg 190 kartläggas
under 2020 och nya applicerbara affärsmodeller ska utvecklas. Syftet är att skapa utrymme
för skalning, re-vitalisering och generationsväxling inom de gröna näringarna. En viktig del är
att mobilisera kommunerna i ett gemensamt arbete i denna fråga.
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen bedriver idag aktivt arbete för ökad
livsmedelsproduktion i hela regionen, vilket även gynnar Alingsås lantbrukare och
livsmedelsproducenter. Länsstyrelsen har antagit Regional handlingsplan för
landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020. Prioriteringarna i
handlingsplanen ska leda till att utveckla regionen, upprätthålla matproduktionen och
förbättra miljön i länet. Länsstyrelsen erbjuder också jordbruksföretagare att söka flera andra
stöd. Till exempel finns stöd för investeringar som förbättrar miljön, för att sköta mark och
djur och för att göra olika åtgärder i och kring vatten. Västra Götalandsregionen har antagit
ett program för livsmedelsförsörjning och gröna näringar 2017-2020, där fokus ligger på
utveckling av produktionen, kompetensförsörjning och goda matvanor. En satsning som
pågår är Lokalproducerat i Väst, ett resurscentrum för småskaliga livsmedelsproducenter i
Västra Götaland som ger råd, coachar och utvecklar småskaliga livsmedelsföretag för att
skapa tillväxt och sysselsättning i regionen. En annan satsning är Livsmedelsacceleratorn,
en regional satsning i Västra Götaland som förmedlar kontakt och stöttar samverkan mellan
livsmedelsföretag, forskare samt finansiärer och det övriga innovationssystemet. Ytterligare
ett exempel på regional satsning är Agroväst, som har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt
och hållbart lantbruk genom att identifiera behov av kunskap och utveckling, generera
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ekonomiska resurser för projekt och aktiviteter samt fungera som mäklare mellan den gröna
näringens företag, forskning och finansiärer.
Kommunledningskontoret bedömer att arbetet inom LAB190 redan är ett pågående arbete
med att aktivt stötta lokal livsmedelsproduktion, att det inom projektet finns en handlingsplan
för detta och att eventuella verksamma utanför LAB190:s traditionella upptagningsområde
kan inkluderas. Tillsammans med det regionala arbete som Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen bedriver finns ett gott stöd för Alingsås lantbrukare.
Ekonomisk bedömning
Ingen kostnad.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunledningskontorets yttrande godkänns.
2. En plan för medverkan till ökad lokal livsmedelsförsörjning tas inte fram.
Beslutet ska skickas till
Klk-tillväxtavd.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Anna Wenstedt
Miljöstrateg

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-19
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-11-26

§ 224 2017.168 KS

Svar på förslag till kommunstyrelsen - Kommunens lantbrukare och
livsmedelsproducenter, samverkan - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunstyrelsen den 22 februari 2017, § 27 lämnat förslag om
möjligheterna för att erbjuda ett mer aktivt stöd till Alingsås lantbrukare och övriga
livsmedelsproducenter i de utmaningar de står inför.
Förslagställaren föreslår följande:
1. Alingsås Business Center (ABC) ska ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan
medverka till en ökad livsmedelsproduktion.
2. ABC skall arrangera en samverkansdag/mötesplats för lantbrukare, livsmedelsproducenter
och andra företag och organisationer som servar livsmedelsproducenterna med
konsultationer och investeringar/åtgärder kopplade till krav från kommunens och andra
aktörers myndighetsutövning.
3. ABC samordnar en punktinsats med ett ansökningsförfarande för bidrag till
miljöinvesteringar i lantbruken.
4. Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att lämplig självförsörjningsgrad per
livsmedelsgrupp fastställs, och att Livsmedelsprogrammet kompletteras med dessa måltal.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 november 2018 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
I kommunens livsmedelsprogram, kommunfullmäktige den 10 juni 2015, § 88 framgår att
kommunen via sina livsmedelsinköp åtar sig att fokusera på en strävan att andelen
närproducerat ska öka. Enligt kommunens energiplan, antagen av kommunfullmäktige den
25 april 2012, § 74, ska kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden arbeta för att
kostens miljö- och klimatpåverkan i till exempel skolor ska minska. Kommunstyrelsen och
samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för ökad produktion och konsumtion av lokalt
producerade livsmedel.
Kommunstyrelsen fattade den 15 oktober 2018, § 185 beslut om att från och med den 1
december 2018 flytta Alingsås Business Center (ABC) organisatoriskt från att vara en egen
enhet direkt underställd kommundirektören till att placeras inom Tillväxtavdelningen.
Samtidigt byter ABC namn till näringslivsenheten. Förutom näringslivsenheten finns
näringslivsrådet, vars roll är att skapa en samsyn mellan företag och kommun för att kunna
driva en gemensam utveckling av näringslivet i Alingsås. I näringslivsrådet ingår bland annat
Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Alingsås kommun har idag ingen handlingsplan för hur
kommunen ska kunna medverka till en ökad livsmedelsproduktion, och innan ett sådant
beslut fattas bör det utredas om en handlingsplan är möjlig att ta fram.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-11-26

Näringslivsenheten har inom sitt uppdrag att arbeta med operativt näringslivsfrämjande
arbete och kompetensförsörjning. Inom ramen för detta anordnar enheten seminarium och
utbildningar regelbundet för kommunens näringsliv, där lantbrukare och
livsmedelsproducenter ingår.
Den typ av bidrag som är relevant för livsmedelsproducenter faller inom Länsstyrelsens
arbetsområde. Länsstyrelsen ansvarar för information och utbildningsinsatser om hur deras
ansökningsförfarande går till.
Arbetet med att uppdatera kommunens livsmedelsprogram har påbörjats, och en revidering
av programmet beräknas vara klart för politiskt beslut under 2019. Förslag till komplettering
av livsmedelsprogrammet kommer att behandlas i och med revideringen av
livsmedelsprogrammet.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Näringslivsenheten får i uppdrag att tillsammans med miljöskyddsnämnden utreda huruvida
det är möjligt att ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad
livsmedelsproduktion.
Punkt två, tre och fyra av förslagsställarens förslag anses besvarade med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 220 och lämnat följande
förslag till beslut:
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt att ta fram en
handlingsplan för hur kommunen kan medverka till en ökad livsmedelsproduktion.
2. Punkt två, tre och fyra av förslagsställarens förslag anses besvarade med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-11-26

Yrkande
Anna Hansson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
Kommunledningskontoret få i uppdrag att i dialog med Västra Götalandsregionen utreda hur
stor självförsörjningsgrad avseende livsmedel Alingsås kommun för närvarande har,
uppdelat på olika livsmedelsgrupper, och återrapportera detta till Kommunstyrelsen.
Anita Brodén (L) yrkar att punkt 1 i förslag till beslut får följande lydelse:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur det är möjligt att ta fram en plan och
stöd för hur kommunen kan medverka till att öka lokal livsmedelsproduktion.
Anna Hansson (MP) yrkar bifall Anita Brodéns ändringsyrkande.
Proposition
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anita Brodéns ändringsyrkande
gällande förslag till beslut punkt 1.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut
punkt 2 och 3.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons tilläggsyrkande.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2018-11-26

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur det är möjligt att ta fram en plan och
stöd för hur kommunen kan medverka till att öka lokal livsmedelsproduktion.
2. Punkt två, tre och fyra av förslagsställarens förslag anses besvarade med hänvisning till
kommunledningskontorets yttrande.
Expedieras till
BUN (kostenheten), MN, Klk (näringslivsenheten)
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Regler för rådet för
Mänskliga rättigheter i
Alingsås kommun, förslag
19
2019.130 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-02-20
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 till rådet för mänskliga rättigheter samt gav uppdrag till
kommunledningskontoret att ta fram regler för rådet. Kommunstyrelsen har den 25 november
2019 § 214 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit fram regler, enligt beslutet 11 mars 2019 § 53, för rådet
för mänskliga rättigheter i Alingsås kommun. Förslaget för reglerna har varit ute på remiss
hos föreningar/organisationer i Alingsås kommun. Utifrån de synpunkter som inkom i
remissvaren har en slutgiltig version tagits fram tillsammans med de politiska
representanterna.
Efter återremittering den 25 november 2019 §214 till kommunledningskontoret har rådets
sammansättning ändrats till att endast ha representanter i form av ledamöter.
Representantkriterier för att vara med i rådet har konkretiserats.





Rådet består av 15 ledamöter där 4 ledamöter kommer från kommunstyrelsen 11
ledamöter företrädare för civilsamhället, varav 9 ledamöter är från
föreningar/trossamfund och 2 ledamöter är från ungdomsrådet.
Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha ett organisationsnummer.
Trossamfund ska vara registrerade hos kammarkollegiet och ha ett
organisationsnummer

Ekonomisk bedömning
Rådet kommer att vara del av kommunstyrelsens budget
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Regler för rådet för mänskliga rättigheter antas.
Beslutet ska skickas till
MR-strateg
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Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-20
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Regler för Rådet för
Mänskliga Rättigheter i
Alingsås kommun (RMR)
Rådets uppgifter

Rådets främsta uppdrag är att vara referensorgan till Alingsås kommuns
nämnder och bolag och komma med synpunkter och rekommendationer till
samtliga nämnder och styrelser 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 en-skild 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
syn-punkter och förslag kan påverka ärendets handläggning.
Rådet samverkar med kommunens nämnder och styrelser om utbildning av
medar-betare, förtroendevalda och chefer inom kommunens verksamheter,
anordnar kon-ferenser och verkar för att öka kännedomen om mänskliga
1
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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 15 ledamöter där 4 ledamöter från
kommunstyrelsen 11 ledamöter företrädare för civilsamhället, varav 9 ledamöter
är från föreningar och 2 ledamöter 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.
Ansökan om plats i rådet ställs till kommunstyrelsen som utser föreningar
utifrån följande kriterier:


Rådet bör innehålla representanter från exempelvis
funktionshinderrörelsen, Idrottsrörelsen, trossamfund,
hjälporganisationer, kulturföreningar, pensionärsförenigar,
ungdomsfullmäktige.



Föreningen ska vara registrerad hos Skatteverket och ha ett
organisationsnummer.



Trossamfund ska vara registrerade hos kammarkollegiet och ha ett
organisationsnummer



De som söker ska vara drivande i frågor som rör mänskliga rättigheter.



Aktiva inom kommunens geografiska område.



Tydligt socialt engagemang.



Fokus på att hjälpa utsatta grupper i samhället.

De föreningar som kommunstyrelsen väljer ska ingå i rådet, föreslår sina
representanter genom beslut som delges kommunstyrelsen. Representanterna
ska vara aktiv medlem i en förening/organisation i Alingsås kommun.
2
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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, på ordförandes begäran, till
rådets ledamöter 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.
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Ersättning
Till föreningarnas representanter utbetalas ersättningar samt traktamenten och
resekostnadsersättning enligt de av kommunfullmäktige fastställda
ersättningsreglerna för förtroendevalda.
Ändring av regler
Dessa regler har beslutats av kommunstyrelsen. Ändringar av regler kan
aktualiseras i Rådet för mänskliga rättigheter och kommunstyrelsen. Ändring
beslutas av kommunstyrelsen.

4
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-11-25

§ 214 2019.130 KS

Råd för mänskliga rättigheter, förslag
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.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 7 november 2019 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
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.
Utdragsbestyrkande
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KS § 214, forts
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Regler för rådet för mänskliga rättigheter antas.
Arbetsutskottet har den 13 november 2019, § 196 beslutat att hänskjuta ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
Förslag till beslut på sammanträdet

Simon Waern (S) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning med syftet att
vidare konkretisera representantkriterierna samt ändra bestämmelserna kring rådets
sammansättning med utgångspunkten att rådet endast ska ha representanter i form av
ledamöter.
Lady France Mulumba (KD) föreslår att Pär-Göran Björkmans förslag om återremiss bifalls.
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att förslag till regler för råd för mänskliga rättigheter inte antas.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
KS § 214, forts
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras.

Anteckning
Boris Jennskiegg (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
SD Alingsås emotsätter sig ett råd för mänskliga rättigheter då dessa frågor styrs till stor del
av regler och förordningar samt Agenda 2030 m m. Att inrätta och bekosta ett råd bestående
av icke förtroendevalda, att tillsammans med tjänstemän och politiker, beakta något vi redan
har regler för är slöseri med skattemedel, ett avsteg från demokratins principer och
ytterligare en verksamhet som hotar fokus på välfärdens kärna. Kommunen har redan en
alldeles för spretande verksamhet för att försöka tillgodose olika intressen och vara alla till
lags. Denna spretighet måste arbetas bort, färre engagemang, färre åtaganden och fler
besparingsområden måste till för att kunna möta framtida utmaningar. Vi Sverigedemokrater
anser att kommunstyrelsen skall införa nollbasbudget där all verksamhet prövas i grunden
och en ordentlig genomlysning görs av behov inom samhällets försorg.
Expedieras till
Klk-MR-strateg

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-01-27
Charlott Klug

Kommunstyrelsen

2019.584 KS

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism,
kommunstyrelsen 2020-2022
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism. Den 14 oktober
2019 §185 antog kommunstyrelsen dokumentet ”Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande
extremism inklusive handlingsplaner från nämnder och bolag”. Vidare beslutade
kommunstyrelsen att samtliga nämnder och bolag ska skicka in sina reviderade
handlingsplaner till kommunledningskontoret senast den 31 januari 2020
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har under hösten 2019 tagit fram ett förslag på reviderad
handlingsplan för kommunstyrelsen, enligt den mall som bifogats riktlinjerna.
Handlingsplanen innebär att kommunstyrelsen ska skaffa sig en kommunal lägesbild,
samverka med andra aktörer, bedriva förebyggande arbete samt lära om metodutveckling.

Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga kostnader för verksamheten.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Handlingsplanen för kommunstyrelsens arbete mot våldsbejakande extremism 2020-2022
antas.
Beslutet ska skickas till
Cecilia Knutsson
Stabschef

Charlott Klug
Folkhälsostrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-02-14
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Handlingsplan Våldsbejakande extremism
Gäller från år 2020 till år 2022
Nämnd/Bolag: Kommunstyrelsen
Fokusområde/
Förebyggande insatser
Kommunal lägesbild

Samverka med andra
aktörer

Bedriva förebyggande
arbete
Lära om metodutveckling

Aktivitet

Mål

Ansvarig

Tidplan

Uppföljning

Att skapa en aktuell bild av
hur läget ser ut i kommunen
beträffande våldsbejakande
extremism
Att hålla frågan om
våldsbejakande extremism
levande i förvaltningar och
bolag

Att få kännedom om
nyrekrytering, återvändare
etc.

Säkerhetsenheten

2020-2022

Årligen

Att verksamheterna och
bolagen ska få rutin på att
anmäla till polis och till
säkerhetsenheten om man
misstänker våldsbejakande
extremism
Att minska nyrekrytering

Säkerhetsenheten

2020-2022

Årligen

Säkerhetsenheten

2020-2022

Årligen

Att omvärldsbevaka och
öka kunskap om
vetenskapligt prövade
metoder i det förebyggande
arbetet mot våldsbejakande
extremism

Säkerhetsenheten

2020-2022

Årligen

Att förebygga nyrekrytering i
samverkan med berörda
aktörer i kommunens
brottsförebyggande råd
Att hålla sig à jour med vad
som händer regionalt och
nationellt i frågan om
våldsbejakande extremism
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§ 185 2019.584 KS

Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism inklusive
handlingsplaner från nämnder och bolag
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism. Riktlinjer i arbetet
mot våldsbejakande extremism antogs av kommunstyrelsen den 12 december 2016, § 241.
Riktlinjerna följde den dåvarande nationella samordnarens förslag på övergripande
avgränsningar, definitioner och åtgärdsområde.
Kommunstyrelsen beslutade den 19 juni 2017, § 124 att riktlinjerna skulle översändas till
kommunkoncernen för upprättande av en handlingsplan inom respektive nämnd och bolag.
Upprättade handlingsplaner skulle sedan återrapporteras till kommunstyrelsen för
sammanställning i en kommunal handlingsplan. Handlingsplanen skulle synkroniseras med
polisens handlingsplan.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 20 september 2019 lämnat följande yttrande:
Under våren 2019 gjordes en sammanställning av förvaltningarnas och bolagens inskickade
handlingsplaner till ett samlat dokument.
Polisen har ingen handlingsplan för våldsbejakande extremism och därför kan inte
kommunens handlingsplan synkroniseras med polisens.
Kommunstyrelsen har ett ansvar att årligen följa upp och vid behov revidera riktlinjerna. Då
många organisatoriska förändringar inom kommunen har skett, samt att den nationella
samordnarens uppdrag har avslutats, behöver riktlinjerna revideras.
För att riktlinjerna ska få önskad effekt, måste de vara kända av berörda nämnder och bolag.
De handlingsplaner som varje nämnd och bolag tog fram under processen, måste även
revideras.
Arbetsutskottet har den 2 oktober 2019, § 166 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism antas.
2. Samtliga nämnder och bolag ska skicka in sina reviderade handlingsplaner till
kommunledningskontoret senast den 31 januari 2020.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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