Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid:

2020-04-01, kl. 09:00

Plats:

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås

Daniel Filipsson (M),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information och överläggningar
Kl 9.00
Information till arbetsutskottet samt kommunfullmäktiges presidium med
gruppledare
A/ Covid -19
Kl 10.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott
B/ Avrop option gällande gemensamt it-stöd för hälso- och sjukvård i Västra
Götalandsregionen (FVM)

2.

Handlingsprogram för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2020-2023, 2019.801 KS

3.

Marknadsmässiga räntepåslag 2021, 2020.024 KS

4.

Revidering av arkivreglemente, 2018.565 KS

5.

Redovisning av obesvarade motioner 2020, 2020.072 KS

6.

Anpassning av lokaler inför flytt av nytt kommunarkiv, 2020.160 KS

7.

Utredning Ishall, 2019.310 KS

Sida 1 av 283

Kallelse/föredragningslista

8.

Avrop om kommunal option gällande gemensamt IT-stöd för hälso- och
sjukvård i Västra GötalandsregionenFramtidens vårdinformationsmiljö
(FVM), 2019.131 KS

9.

Månadsrapport finanshantering 2020, 2020.071 KS

10.

Revidering av ägardirektiv för AB Alingsåshem och Fabs AB, 2020.176
KS

11.

Försäljning, del av Bälinge 6:16, 2020.163 KS

12.

Arrendeavtal för Telia på fastigheten Tuvebo 1:10, 2020.082 KS

13.

Nyttjanderättsavtal för gång- och cykelväg utmed väg 1985, sträckan
Loo - Långared, 2018.708 KS

14.

Framtida plan för Kv Solen, Kabomhuset, 2020.170 KS

15.

Motion om införande av medborgarbudget - Anita Hedén Unosson (S),
Björn Wallin Salthammer (S), Simon Waern (S) och Anders Sandberg
(Ny KF 26/2), 2020.096 KS

Sida 2 av 283

Handlingsprogram för
Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor 20202023
2
2019.801 KS
Sida 3 av 283

Sida 4 av 283

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-25
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2019.801 KS

Kommunstyrelsen

Handlingsprogram för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund, antagande
Ärendebeskrivning
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har den 6 mars 2020, § 3 beslutat att
godkänna handlingsprogram för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor 2020-2023. Handlingsprogrammet har varit på remiss hos
berörda kommuner och myndigheter.
Kommunstyrelsen behandlade remissen den 3 februari 2020, § 18 och föreslog följande
ändringar och tillägg:




Begreppet POSOM (kap 3 & kap 9.5.3) ändras till Krisstöd vid särskilda händelser, i
enlighet med socialnämndens beslut den 11 november 2019, § 103.
Kap 4.1, andra stycket ändras till att hänvisa till Strategi för Alingsås kommuns arbete
med krisberedskap och civilt försvar 2019-2022.
Klimatförändringarna medför ökade risker för olyckor till följd av klimat- och
väderrelaterade händelser. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund behöver
en ökad beredskap avseende klimatförändringarna. Handlingsplanen behöver
utvecklas för att beskriva detta.

Förvaltningens yttrande
Efter att Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund mottagit remissvar och remisstiden
gått ut har Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund reviderat handlingsprogrammet
med bland annat Alingsås kommuns förslag till ändringar och tillägg.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Handlingsprogram 2020-2023 enligt Lag ( 2003:778 ) om skydd mot olyckor för Alingsås och
Vårgårda räddningstjänstförbund antas.
Beslutet ska skickas till
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
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Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-03-25
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Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund
Protokoll
2020-03-06

§ 3 2019.022 AVRF

Handlingsprogram 2020 - 2023
Ärendebeskrivning
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har arbetat fram ett nytt handlingsprogram
för räddningstjänst och förebyggande verksamhet att gälla tidsperioden 2020-2023. Samråd
har skett genom remiss till berörda myndigheter.
Innan handlingsprogrammet beslutas i kommunfullmäktige ska det godkännas i
förbundsdirektionen.
Beslut
Handlingsprogram 2020-2023 enligt Lag ( 2003:778 ) om skydd mot olyckor för Alingsås och
Vårgårda räddningstjänstförbund godkänns.
Expedieras till
Kommunfullmäktige Alingsås kommun
Kommunfullmäktige Vårgårda kommun

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida71av
av283
1

Handlingsprogram för Alingsås och Vårgårda
räddningstjänstförbund enligt Lag (2003:778) om skydd mot
olyckor

2020-2023
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1 Förord
Detta dokument utgör Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbunds handlingsprogram
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Handlingsprogrammet anger den
övergripande styrningen av räddningstjänsten i Alingsås och Vårgårda kommuner och är
antaget av räddningstjänstförbundets direktion. Handlingsprogrammet, som är fyraårigt och
gäller 2020-2023, beskriver förbundets arbete inom området skydd mot olyckor och syftar till
att den enskilde ska kunna ta del av förbundets riskbedömning, förmåga till räddningsinsats
samt vilken ambitionsnivå för den förebyggande verksamheten förbundet valt. En årlig
uppföljning av handlingsprogrammets intentioner och mål sker genom den
verksamhetsberättelse som författas efter varje årsbokslut.
Förbundets anställda har i det dagliga arbetet den av direktionen antagna visionen som sin
ledstjärna. Visionens budskap är en förutsättning för att nå god effekt i arbetet med att
förhindra eller lindra effekter av olyckor eller bränder. En god kommunikation med våra
kommuninnevånare är nyckeln till framgång eftersom lagen säger att det inte är
räddningstjänsten ensamma som ska se till att vi får trygga och säkra kommuner – det är ett
gemensamt ansvar!

Vår vision
Vi söker ständigt efter bättre sätt att göra ditt liv tryggare
Varje dag arbetar vi aktivt och innovativt för att förhindra olyckor. Vi är öppna för, och
nyfikna på det samhälle vi har satts att skydda och möter medborgare med empati och
professionalism. När det trots allt krävs en räddningsinsats, jobbar vi med modern utrustning
och effektiva metoder. Vi lär oss av våra erfarenheter och blir ännu lite bättre nästa gång. En
förutsättning för framgång är att vi har en kultur där vi vågar ifrågasätta, diskutera och prova
nya tankar. Det krävs att vi har ett klimat där alla känner sig trygga, där vi hissar istället för att
dissar, där vi lyssnar på och respekterar varandra.
Det är ett viktigt uppdrag, därför är vi i ständig utveckling
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3 Förkortningar och definitioner
3.1 Förkortningar
AVRF
BBR
Bm
BORF
RSG
SBRF
GR
CSR
FIP
CIP
IC
IDA
IL
LBE
LC
LEH
LSO
Lolop
MSB
MSR
PBL
RCB
RCH
RiB
SC
SE
StL
TiB
VMA

Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd
Brandman heltid
Bohus Räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Storgöteborg
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund
Chefs- och stabsresurs
Första insatsperson
Civil insatsperson
Insatschef
MSB:s statistik och analysverktyg Indikatorer-Data-Analys med utgångspunkt i
nationell insatsstatistik, nationella jämförelser (SKL), årliga uppföljning av
kommunernas arbete, med flera datakällor
Insatsledare
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Ledningscentralen
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
Larm- och ledningsoperatör
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndighetsärenden och Stabsresurs (RSG)
Plan och bygglag (2010:900) 2-4
Räddningschef i beredskap
Räddningschef (ordinarie) i respektive räddningstjänst
Räddningspersonal i beredskap
Stabschef, arbetsledare för ledningscentralen
Stabsenhet
Styrkeledare
Tjänsteman i beredskap
Viktigt meddelande till allmänheten

3.2 Definitioner
1+4
Körtid
Insatsledning
Insatstid
Farlig verksamhet

Räddningsstyrka bestående av ett befäl och fyra brandmän.
Tid att förflytta sig med fordon från brandstation till skadeplats.
Tilldelar uppgifter till organisatoriska delar samt ser till att
hjälpbehovet tillgodoses vid den enskilda insatsen.
Summan av anspänningstid + körtid + angreppstid
Anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska
orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Omfattas
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Höjd beredskap
Olycka

Risk
Räddningsinsats

Systemledning

genom beslut av länsstyrelsen av särskilda krav enligt 2 kap. 4 §
LSO.
Beslut från regeringen om skärpt beredskap eller högsta beredskap
enligt lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
En plötsligt inträffad händelse som har medfört eller kan befaras
medföra skada. Till olyckor räknas händelser som beror på
företeelser i naturen eller som inträffar utan människors handlande
och även händelser som beror på människors handlande eller
underlåtenhet att handla.
Risk är en sammanvägning av sannolikheten att en oönskade
händelse inträffar och konsekvensen av detta. Ibland bestäms
riskens storlek även av frånvaron av skyddsbarriärer (sårbarheter).
Avser den räddningstjänst som staten eller kommunerna skall
ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön.
Räddningsinsatser ska kunna motiveras med hänsyn till behovet av
ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för
insatsen och omständigheterna i övrigt.
Ser till så att hjälpbehovet tillgodoses totalt, samt väger detta mot
riskbilden. Balanserar pågående insatser mot
beredskapsproduktion.
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4 Bakgrund
Handlingsprogrammet är det dokument som beskriver politikernas uppdrag till
räddningstjänstförbundet och som lägger grunden för den politiska ambitionen och
inriktningen under varje mandatperiod.
Som underlag har en riskanalys upprättats, denna analys finns sammanfattad i detta
dokument. Medlemskommunernas största risker gällande händelser som kan leda till
räddningsinsats redovisas i bifogad riskanalys. Riskanalysen fokuserar på de risker som kan
leda till räddningsinsats och är baserad på nationell och lokal insatsstatistik och erfarenheter
från inträffade olyckor.
Större förändringar i organisationen som påverkar förbundets förmåga till räddningsinsats
kräver en ändring i handlingsprogrammet och ska föregås av samråd med länsstyrelsen.
4.1 Avgränsningar
Åtgärder enligt detta handlingsprogram syftar till att förhindra eller avhjälpa de olyckor som
kan leda till räddningsinsats enligt LSO, det vill säga de händelser då kommunerna enligt
LSO skall ansvara för räddningsinsatsen. Insatsen skall då enligt LSO vara motiverat med
hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för
insatsen och omständigheterna i övrigt.
Handlingsprogrammet sträcker sig över fyra år, därför redovisas endast övergripande
inriktningar och verksamhetsbeskrivningar då detaljer snabbt kan bli inaktuella. Utifrån de
övergripande inriktningarna och mål som beskrivs i handlingsprogrammet skapas en
verksamhetsplan för varje år som med högre detaljgrad beskriver hur den inriktningen ska
verkställas.
Enligt förbundsordningen ansvarar räddningstjänstförbundet för arbetet med att förebygga
bränder. Övrigt olycksförebyggande arbete samt planeringen för extraordinära händelser
genomförs i respektive medlemskommun utifrån verksamheternas risk- och
sårbarhetsanalyser.
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5 Lagstiftning, uppdrag och styrning
5.1 Geografiskt områdesansvar
Räddningstjänstförbundet har fått uppdraget i medlemskommunernas geografiska område att
förebygga bränder och skydda människors liv, hälsa samt egendom och miljö. Vi arbetar även
med att förebygga andra olyckor vilket rent praktiskt innebär att vi stödjer andra
organisationer eller kommunerna i deras förbyggande satsningar. Detta arbete syftar till att
minska mänskligt lidande och minska kostnader för olyckor eller bränder.
5.2 Styrning och uppföljning
Uppföljning av långsiktiga lokala mål samt årliga projekt och åtaganden sker löpande genom
ett antal mätvärden som på olika sätt indikerar på måluppfyllnad. Avstämning av
måluppfyllelse sker med förbundets politiska styrning i samband med verksamhetens
ekonomiska uppföljning.1
Handlingsprogrammet ska också beskriva vad du som kommuninvånare kan förvänta dig för
hjälp om olyckan ändå skulle vara framme. Därför följer räddningstjänstförbundet löpande
upp de nyckeltal som kan kopplas till detta uppdrag.

Fig. 1 Målkedja – från nationell inriktning till årliga åtaganden

1

Plan för internkontroll och verksamhetsuppföljning AVRF (2016)
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5.3 Remissinstanser
Medlemskommuner
Alingsås kommun
Vårgårda kommun
Räddningstjänstorganisationer
Räddningstjänsten Storgöteborg
Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund
Bohus Räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Öckerö
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Herrljunga
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Statliga myndigheter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsmakten – Västra militärregionen
Länsstyrelsen Västra Götaland
Trafikverket
Polismyndigheten
Luftfartsverket
Övriga
SOS Alarm
Västra Götalandsregionen
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6 Förbundet
6.1 Medlemskommunerna
Förbundet omfattas geografiskt av Alingsås och Vårgårda kommuner. Alingsås kommun
ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund GR, och Vårgårda kommun ingår i
kommunalförbundet Sjuhärad.
Förbundet verkar i en starkt växande region och har en varierad boendestruktur
fördelad på tätorterna Alingsås, Vårgårda och Sollebrunn.
Utöver dessa finns det ett tiotal mindre samhällen. Dessutom karaktäriseras förbundsområdet
av en starkt levande landsbygd. Arbetspendling är ett stort inslag i båda medlemskommunerna
och sker främst mellan Alingsås, Vårgårda, Lerum, Borås, Trollhättan och Göteborgs
kommuner. I förbundets medlemskommuner bor cirka 50 000 invånare.
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Alingsås

Vårgårda

Förbundet

Landareal, km2

474,9

428,7

903,6

Sjöar och vattendrag, km2

79,7

14,8

94,5

Invånare 2018-12-31

41 070

11 658

52 728

Invånare per km²

87

27,3

58

Fig. 2 Medlemskommunerna i siffror.

6.2 Organisation
Räddningstjänstförbundet styrs av en politiskt vald styrelse, kallad förbundsdirektionen.
Förbundsdirektionen är den nämnd som enligt 3 kap 11 § LSO fullgör uppgifter enligt denna
lag. Ledamöterna i förbundsdirektionen utses av respektive medlemskommuns fullmäktige
varje mandatperiod. Förbundsdirektionen handlägger övergripande frågor om mål och
inriktningen för verksamheten samt fördelar de ekonomiska resurser som krävs för
finansiering av förbundet och dess verksamhet.
Alingsås kommun representeras av fem ledamöter och har alltid ordförandposten. Vårgårda
kommun representeras av fyra ledamöter och har posten som vice ordförande.
Enligt 3 kap 16 § LSO ska det i en kommun finnas en räddningschef, vilken ansvarar för att
räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Personalresurserna är till antal och kompetens
dimensionerade och strukturerade för att hantera förbundets olycksförebyggande åtgärder,
räddningstjänstinsatser och administration.

Fig. 3 Räddningstjänstförbundets organisation.
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6.3 Mångfald och jämställdhet
Den svenska räddningstjänsten och samhällsutvecklingen kräver bred kompetens hos sina
medarbetare för att kunna möta upp den generella samhällsutvecklingen. För att klara av detta
krävs god samverkan, socialt intresse och en bredd gällande ursprung och kompetenser hos
våra anställda. Vi behöver förändra bilden att brandmannayrket bäst passar för män och vi
måste arbeta med en modern rekryteringprocess som är relevant. Med ökad mångfald bland
anställda på räddningstjänsten skapas förutsättningar för räddningstjänsten att bli mer effektiv,
mer kompetent och att nå de övergripande nationella målen att färre ska omkomma, färre
skadas och mindre egendom ska förstöras.
6.4 Miljöpåverkan
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund arbetar för en bättre miljö före, under och efter
en olycka. En strävan att hitta långvarig miljömässig hållbarhet ska finnas med i alla delar av
den dagliga verksamheten. Vid räddningsinsats väger vi alltid de åtgärder vi gör mot den
miljöpåverkan de får. Vi ställer krav på samtliga våra underleverantörer vad gäller
miljöpåverkan och rättvisemärkning.
Genom antagandet av Agenda 2030 har alla världens länder för första gången enats om en
global agenda för hållbar utveckling. Räddningstjänstförbundet strävar efter att det
utvecklingsarbete som sker ska vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Åtgärder
som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar
riktning ska väljas i första hand.
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7 Lokala mål
Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs till följd av olyckor.
Så lyder det nationella mål som finns beskrivet i regeringens proposition (2002/03:119).
Genom följande målbeskrivningar avser förbundet att under handlingsprogrammets period
arbeta i denna riktning.
Målen ska sätta medborgarens perspektiv i fokus och avse förbundets arbete innan, under och
efter en olycka.

Samhällets kunskap om och
förmåga att förebygga bränder och
andra olyckor samt minska dess
konsekvenser ska kontinuerligt
öka.

Förbundet ska genomföra
effektiva och säkra
räddningsinsatser med minsta
möjliga miljöpåverkan.

Individen är den viktigaste samhällsresursen när ett snabbt ingripande krävs i samband med
brand eller annat livshotande läge. Förbundet ska på olika sätt stärka den enskilde med
utbildning, information och rådgivning för att var och en ska kunna förhindra och begränsa
konsekvenser av olyckor.
De tillfällen olyckan föranleder en räddningsinsats ska förbundet ha de personella och
materiella resurserna samt vara utbildade och övade för att på bästa möjliga sätt minimera
skador och stödja den hjälpsökande. LSO ställer kravet att ”räddningstjänsten skall planeras
och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras
på ett effektivt sätt”. Vi arbetar därför ständigt, utifrån samhällets behov och krav, med
kontinuerlig utveckling av förbundets operativa förmåga.
Hur arbetet utformas för att dessa mål ska uppnås formuleras årligen i förbundets
verksamhetsplan. Här bryts dessa två långsiktiga lokala mål ned i åtaganden och
fokusområden. Om de lokala målen beskriver VAD som ska uppnås, visar verksamhetsplanen
på HUR detta ska ske.
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8 Riskbild
Förbundets riskanalys är under ständig översyn då den följer samhällets trender och
utveckling. Nedan sammanfattas riskbilden samt vad som är skyddsvärt inom förbundets
geografiska områdesansvar. Beskrivningarna är hämtade från förbundets löpande riskanalys
samt respektive medlemskommuns Risk- och sårbarhetsanalys.
Samhällsviktig verksamhet
I medlemskommunerna finns det en väl utbyggd kommunal och regional verksamhet med
exempelvis sjukhus, skolor, vårdhem, serviceboenden, vatten och avlopp. Kommunerna och
Västra Götalandsregionen är även den största arbetsgivaren. Räddningstjänsten är en naturlig
samarbetspartner i respektive medlemkommun för att säkerställa en trygg, säker och robust
kommun.
Befolkning och utsatta grupper
Omsorgen om äldre och socialt utsatta grupper medför olika typer av boenden som
kommunerna har ett särskilt ansvar för. Trygghet och säkerhet i boende är viktiga
grundförutsättningar för dessa grupper.
Samhällsutvecklingen visar dock på inslag av polarisering, extremism, droger och
gängkriminalitet. Avsiktliga kriminella handlingar, samt drogrelaterade olyckor kan leda till
räddningsinsatser med förhöjd hotbild för räddningstjänstens personal. Arbetet med att
hantera dessa delvis nya tendenser och risker pågår löpande i samverkan med
medlemskommunerna, sjukvården och Polisen.
Arbetsmarknad och näringsliv
Inom förbundsområdet finns en stark tradition av handel och företagande med en blandning
av större och mindre verksamheter. Brand utgör en stor risk för industrier och företag, vilket
kräver ett gediget förebyggande arbetet i verksamheterna. Räddningstjänsten stöttar
företagarna genom information- och rådgivning. Ett säkerställande av verksamheternas
brandskydd kan även genomförs via tillsyner.
Lokaler och byggnader
Kommunens verksamheter, speciellt vård, omsorg och skolor, har ett omfattande
behov av verksamhetslokaler. Lokaler som genererar stora ekonomiska värden som är svåra
att snabbt ersätta efter en brand. Följden blir ofta långvariga störningar i form av utebliven
verksamhet och betydande extra kostnader. Inom räddningstjänstförbundets geografiska
område finns ett antal byggnader och anläggningar som utgör en förhöjd risk avseende
personskador, egendomsskador eller skador på miljön. I Alingsås stadskärna finns även
trähusbebyggelse med högt kulturhistoriskt värde. Vid dessa byggnader och anläggningar är
det av särskild vikt att man bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete och vidtar
förebyggande och skadebegränsande åtgärder. För räddningstjänsten innebär det att dessa
anläggningar prioriteras när det gäller tillsyn och insatsplanering.
Seveso- och farlig verksamhet
I förbundets medlemskommuner finns det ett antal verksamheter som landar in under
begreppen Seveso- eller farlig verksamhet. På förbundets hemsida finns det viktig information
till allmänheten gällande respektive Sevesoverksamhet. I nuläget är det bergtäkter som utgör
Sevesoverksamheter inom medlemskommunerna. Sevesoverksamheterna blir tillika farlig
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verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. I förbundet finns det en verksamhet (utöver bergtäkterna)
som är enbart farlig verksamhet. En farlig verksamhet är en anläggning där verksamheten
innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Det är
Länsstyrelsen som beslutar om en verksamhet ska klassas som farlig verksamhet eller ej.
Kommunikationer
Tätorterna i förbundets medlemskommuner korsas av frekvent trafikerade
kommunikationsleder. De största är E20, riksväg 42, länsväg 180 och länsväg 1890. Utöver
persontrafik transporteras det mycket farligt gods på dessa vägar. Västra stambanan som
förbinder Göteborg med Stockholm och passerar genom båda medlemskommunerna är en av
landets mest frekventa transportleder för farligt gods. Beredskap för olyckor med farligt gods
olyckor är en viktig uppgift för förbundet.
Flygtrafiken till och från Landvetter flygplats sker i speciella flygzoner som är lokaliserade
till luftrummet ovanför förbundsområdet. För att hantera en eventuell flygolycka finns i
regionenen gemensamma insatsplaner som aktiveras vid behov.
Skogsbränder och naturolyckor
Alingsås och Vårgårda kommun är känsliga för påverkan av extremväder, vare sig det gäller
långvarig torka eller omfattande nederbörd. Detta framför allt på grund av sin omfattande
landsbygd, sammanhängande skogar, samt stora sjöar och vattendrag. Såväl 2014 som 2018
hade vi omfattande och långvariga skogsbränder i Sverige, vilka krävde regional och nationell
samordning.
Delar av kommunernas geografiska områden är känsliga för höga vattenflöden. Riskerna med
detta är främst påverkan på framkomligheten i vägnätet, vatten som tränger in i byggnader
samt skred. Säveån, mellan Bälinge och utloppet i Mjörn, har klassificerats som ett av 25
områden i riket med betydande översvämningsrisk. Förbundet bevakar denna risk vid
granskning av detaljplaner och bygglov. Förbundet har även en representant i Länsstyrelsens
samverkansgrupp för Säveån.
Rekreation, natur och miljö
Medlemskommunerna har ett aktivt friluftsliv där människor rör sig på sjöar och i skog och
mark. De största och viktigaste sjöarna för rekreation och fritid är Mjörn, Anten och Färgen.
Förbundet över därför regelbundet på livräddande insatser kopplat till våra sjöar.
Det finns också flera områden med biologisk mångfald i form av djur och växter som är
känsliga och skyddsvärda. Ett tjugotal naturreservat och naturskyddsområden finns i
kommunerna.
Olyckor som kan drabba vår miljö och vårt grundvatten förebyggs för att långsiktigt
säkerställa vårt behov av rent vatten samt för att skydda de ekologiska systemen.
Turism och kultur
Kulturutbudet är stort och turismen utgör ett viktigt inslag i medlemskommunerna. En rad
musik-, konst och idrottsarrangemang återkommer årligen. Flera av dessa evenemang drar
stor publik, vilket förbundet har att hantera som en ökad risk med utmaningar gällande bland
annat framkomlighet.
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8.1 Olyckor som föranleder räddningsinsats
Nedan följer en övergripande sammanställning av statistik kring inträffade räddningsinsatser.
En mer fördjupad sammanställning och analys finns i förbundets riskanalys.
Statistiken är sammanställd i form av antalet inträffade händelser av en viss typ. För utvalda
händelsetyper är den sedan nedbruten i när händelserna inträffar på året, veckodag och tid på
dygnet. Det finns även en jämförelse för vissa händelsetyper fördelat på ett snitt av 1 000
invånare i respektive kommun och i jämförelse med snittet i Sverige.
5,00
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4,00
3,50
3,00
Alingsås

2,50

Vårgårda
2,00

Sverige

1,50
1,00
0,50
0,00
Brand i byggnad

Brand i skog eller
mark

Trafikolycka

Drunkning/tillbud

Fig. 5 Räddningsinsatser per år och tusen invånare fördelat på händelsetyp och kommun, jämförelse Sverige
(brand i byggnad, brand i skog eller mark, trafikolycka, drunkning). Antalet är ett snitt mellan åren 2016-2018.2
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MSBs statistik- och analysverktyg (IDA)
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Annan brand
Annan hjälp till ambulans
Annan händelse utan risk för skada
Annan naturolycka
Annan nödställd person
Annan olycka/tillbud
Annan vattenskada
Annat sjukvårdslarm
Annat uppdrag
Automatlarm utan brandtillbud
Begränsat läckage av drivmedel/olja
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i skog eller mark
Båtolycka
Drunkning/tillbud
Eldning under deckare
Fastklämd person
Hinder på väg
Hiss, risk för personskada
Hiss, utan risk för personskada
Hjälp till polis
Hjärtstoppslarm
IVPA
Lyfthjälp
Läckage från vattenledning
Nödställt djur
Ras i byggnad/konstruktion
Ras, skred eller slamström
Självmord/försök
Stormskada
Svår belägenhet
Trafikolycka
Undersökning
Utsläpp av farligt ämne
Återkallades, innan framkomst
Översvämning dagvatten/avlopp
Övrig räddning
Totalsumma

2016
24
14
28
1
5
13
2
14
23
296
21
27
82
48
34
1
5
1
2
1
5
0
1
6
49
35
5
4
0
1
10
0
1
130
3
20
33
0
9
954

AVRF Total
2017
25
8
42
1
10
22
5
1
2
286
17
29
13
66
45
0
6
0
1
0
0
1
1
2
57
70
6
1
1
0
7
1
0
171
2
4
42
0
0
945

2018
28
11
27
0
8
23
4
2
2
244
31
7
16
62
49
0
1
0
1
0
4
0
1
0
67
60
4
2
1
0
10
7
0
154
1
6
47
2
0
882

Fig. 4 Antal händelser per år i förbundet fördelat på händelsetyp. 2016 års statistik utelämnar händelser mellan
1-12/1 på grund av förändrad databas. Källa: AVRF datainsamling (Daedalos).
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Fig. 6 Antal räddningsinsatser fördelat händelsetyp och tidpunkt/klockslag (brand i byggnad, brand i skog eller
mark, trafikolycka, drunkning). Totalt 2016-2018. Källa: AVRF datainsamling (Daedalos).

Fig. 7 Antal räddningsinsatser fördelat händelsetyp och veckodag (brand i byggnad, brand i skog eller mark,
trafikolycka, drunkning). Totalt 2016-2018. Källa: AVRF datainsamling (Daedalos).
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Fig. 8 Antal räddningsinsatser fördelat händelsetyp och månad (brand i byggnad, brand i skog eller mark,
trafikolycka, drunkning). Totalt 2016-2018. Källa: AVRF datainsamling (Daedalos).

8.1.1 Brand och brandtillbud
Nedan visas statistik för brand och brandtillbud inom förbundet. Underlaget används för att
förbereda den operativa verksamheten så att de har rätt förmåga. Förmågan är dessutom till
viss del säsongsbetonad vilket innebär att övningar och materiella resurser kan planeras för att
möta dessa behov på bästa sätt. Ett tydligt exempel är brand i skog och mark, vilket i stort sett
uteslutande inträffar under april-september.
Underlaget ligger även till grund för förbundets planering av den brandförebyggande
verksamheten.
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Fig. 9 Antal räddningsinsatser till följd av brand/brandtillbud, fördelat på tidpunkt/klockslag. Totalt 2016-2018.
Källa: AVRF datainsamling (Daedalos).

Fig. 10 Antal räddningsinsatser till följd av brand/brandtillbud, fördelat på veckodag. Totalt 2016-2018. Källa:
AVRF datainsamling (Daedalos).

Sida 27 av 283

Fig. 11 Antal räddningsinsatser till följd av brand/brandtillbud, fördelat på månad. Totalt 2016-2018. Källa:
AVRF datainsamling (Daedalos).

8.2 Slutsatser
Eftersom både Vårgårda och Alingsås är tillväxtkommuner med ett tydligt uttalat politiskt mål
om ytterligare tillväxt, förväntas riskerna för olyckor öka i takt med ökad befolkning och
byggnation. Förnyelse och utbyggnad av infrastruktur kan eventuellt på ett negativt sätt
påverka räddningstjänstens möjlighet till framkomlighet. Områden som förtätas och
byggnader som blir all högre är utmaningar som räddningstjänsten måste kunna hantera både
under planeringsstadiet och vid räddningsinsatser.
Försörjning av brandvatten innebär utmaning eftersom kommunerna och Livsmedelsverket
har en önskan om mindre volymer av stillastående vatten i ledningarna. Detta kan leda till
intressekonflikter eftersom räddningstjänsten vid bränder behöver kunna få ut stora
vattenvolymer via brandpostnätet.
En ökad mängd transporter kan förväntas vilket leder till ökad risk för olyckor. Redan idag
larmas förbundet på fler trafikolyckor än riksgenomsnittet (sett till invånarantal) och vår
förmåga att hantera dessa är behöver vara fortsatt hög.
Nationellt sker en utveckling att hitta alternativa bränslen till fordon samt energisystem till
fastigheter. Detta medför nya risker. I Vårgårda kommun planeras det för en energianläggning
med vätgas för att säkerställa att berörda fastigheter är självförsörjande på fastighetsenergi.
Räddningstjänstförbundet behöver omvärldsbevaka, utbildas och övas för att möta denna
teknikutveckling.
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Med rådande klimatförändringar kan vi förvänta oss fler väder- och naturrelaterade
extremhändelser i framtiden. Räddningstjänstförbundet behöver löpande säkerställa tillräcklig
förmåga att hantera såväl omfattande och komplexa räddningsinsatser som flera samtidigt
pågående räddningsinsatser.
Även privatpersoners förmåga att enskilt eller i samverkan med räddningstjänsten hantera och
förebygga oönskade händelser är en viktig pusselbit i riskhanteringen, vare sig det handlar om
extremhändelser eller ”vardagsolyckor”. Här kan räddningstjänstförbundet stödja med
utbildning, information och rådgivning.
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9 Förbundets olycksförebyggande verksamhet
Förbundet söker ständigt efter nya sätt att förebygga alla typer av oavsiktliga skador. Att
stärka allmänhetens förmåga att förbygga olyckor och minska dess konsekvenser är en
viktig uppgift för förbundet. I de fall som kräver förebyggande åtgärder på kommunal och
regional nivå bevakar och agerar räddningstjänstförbundet rådgivande med aktörer utanför vår
verksamhet. Förbundet bedriver informations- och rådgivningskampanjer mot företagare,
föreningar och privatpersoner för att stärka enskildas agerande för att förebygga olyckor och
minska dess konsekvenser om det skulle hända.
I förbundets Förebyggandeplan redovisas den årliga planeringen och prioriteringen för det
förebyggande arbetet utifrån rådande behov och riskbild. Här beskrivs även
resursfördelningen mellan myndighetsutövning, information och rådgivning för det
kommande året.
9.1 Information och rådgivning
Räddningstjänstförbundet stöttar alla delar i samhället med information och rådgivning för att
öka tryggheten och säkerheten i medlemskommunerna.
Exempel på aktiviteter kan vara att







delta på evenemang i respektive medlemskommun
stötta kommunerna, näringslivet och invånarna genom information och rådgivning
via sociala medier och hemsida sprida säsongsrelaterad information
utbilda anställda inom respektive medlemskommun i grundläggande brandkunskap
utbilda elever i brandförebyggande kunskap
vid brandskyddskontroll informera fastighetsägaren och de boende om brandskydd i
hemmet.

9.2 Myndighetsutövning
Tillsyn
Tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § görs över byggnader och anläggningar för att säkerställa ett
skäligt brandskydd. Tillsynen utgörs i huvudsak av kontroll av det övergripande
byggnadstekniska brandskyddet samt det organisatoriska brandskyddet. Tillsynen kan även
utgöras av kontroll av vissa delar av brandskyddet på grupper av verksamheter, byggnader
eller anläggningar, så kallade tematillsyner. Varje år upprättas en tillsynsplan som översiktligt
beskriver hur tillsynsarbetet kommer utföras under kommande år.
Räddningstjänstförbundet har även tillsynsansvaret över farliga verksamheter enligt LSO 2
kap. 4§ och granskar då deras riskanalyser samt deras egen förmåga att förebygga olyckor och
begränsa dess konsekvenser.
Brandskyddskontroll
Räddningstjänstförbundet ansvarar för brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Räddningstjänstförbundet ges rätt att tillämpa
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taxan för brandskyddskontroll. Dessutom ansvarar förbundet 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 räddningstjänstförbundet. Upphandling av rengöring (sotning)
hanteras av respektive medlemskommun. Vid brandskyddskontroll genomförs en
informationskampanj till fastighetsägaren med syfte att stärka dennes kunskap kring brand
och brandförebyggande åtgärder. Räddningstjänstförbundet följer de frister för
brandskyddskontroll som anges i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter
om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
Brandfarliga och explosiva varor
Utifrån förbundsordningen ansvarar förbundet för att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja
de skyldigheter som vilar på kommunerna om tillsyn och tillstånd enligt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE). Varje år upprättas en tillsynsplan som översiktligt
beskriver hur tillsynsarbetet kommer utföras under kommande år.
9.3 Brandskydd i byggprocess och samhällsplanering
Förbundet biträder kommunerna med kompetens kring brand och säkerhet inom följande
verksamhetsområden och utifrån respektive kommuns behov:
 Samhällssäkerhet och beredskap.
 Samhällsbyggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900).
 Remiss- och koncessionsärenden enligt miljöbalken och socialtjänstlagen.
Räddningstjänsten har en särskild funktion i planarbetet samt lov- och byggprocessen genom
att bistå med kompetens inom nedanstående områden. I de fall räddningstjänsten hittar brister
i förhållande till PBL, BBR och övriga regler, eller ställer sig tveksam till den tolkning som
brandkonsulten gjort, i dokument de tar del av, bör räddningstjänsten i sin rådgivande roll
påpeka detta för byggnadsnämnden. Däremot projekterar räddningstjänsten inte nya lösningar,
det är byggherrens uppgift.
Om en byggherre har önskan att kunna nyttja förbundets förmåga till stegutrymning som en
del i sitt byggnadstekniska brandskydd så behöver detta säkerställas inför ett bygglov. I
normalfallet säkerställs detta genom en remissförfrågan från respektive kommuns
Samhällsbyggnadsförvaltning.
Räddningstjänsten bistår även andra myndigheter med sin kompetens genom att besvara
inkomna remisser utifrån Förvaltningslagen. Vanligt förekommande remisser är enligt
nedanstående lista:
Alkohollag (2010:1622)
Ordningslagen (1993:1617)
Lag (2006:412 om allmänna vattentjänster
Lag (2006:418) om säkerhet vid vägtunnlar
Miljöbalken (1998:808)
Farlig verksamhet
Seveso verksamhet
Väglag (1971:948)
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Lag (1995:1649) om byggnad av järnväg
Lag (2006:263) om transport av farligt gods
9.4 Olycksundersökning enligt LSO 3 kap.10§
För att ta tillvara och lära av erfarenheter från olyckor och insatser ska olycksundersökningar
genomföras. Ytterst är syftet att med rimliga insatser utreda olyckans orsak, dess förlopp och
insatsens genomförande. Vid behov förs resultatet av undersökningarna vidare till berörda
parter i samhället med förslag på olycksförebyggande åtgärder. Vidare syftar brand- och
olycksundersökningarna till att lära av inträffade händelser samt sprida kunskap till den
drabbade och till den egna organisationen. Detta tillgodoses på en grundläggande nivå genom
upprättande av händelserapport. Utöver grundläggande nivå har förbundet möjlighet att
komplettera händelserapporten med en fördjupad undersökning. Se vidare 10.6 Åtgärder efter
avslutad räddningsinsats.
9.5 Organisation och resurser
Efter löpande prioriteringar av förbundets uppgifter sker resursfördelning för att nå de
angivna målen. I det förebyggande arbetet finns förbundets samtliga befattningar att tillgå
som resurs.
Resursfördelning och prioritering av det förebyggande arbetet beskrivs vidare i
räddningstjänstförbundets verksamhetsplan samt förebyggandeplan.
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10 Förbundets organisation för räddningsinsatser
10.1 Operativ insatsorganisation

Fig. 12 Räddningstjänstförbundets insatsorganisation, anspänningstid och bemanning.

Förbundets insatsresurser är dimensionerade efter riskbild och anpassade för att självständigt
eller tillsammans ha förmåga att hantera de händelser som inträffar. Vid räddningsinsats
larmas i tid närmast och rätt sammansatta enheter för att uppnå en så effektiv räddningsinsats
som möjligt.
Under dagtid helgfria vardagar är beredskapen generellt högre i förbundet då ett antal
brandmän, styrkeledare, insatsledare och CSR - utöver den operativa styrkan - kan tjänstgöra i
Alingsås.
Ledning
Ledning av räddningsinsats handlar om att leda den löpande insatsen inom ram, vilket kan
konkretiseras i följande punkter:
- Besluta om det konkreta målet med insatsen.
- Besluta om och fördela uppgifter till räddningsinsatsens olika organisatoriska delar.
- Samordna genomförandet av de ovanstående uppgifterna.
Den övergripande operativa ledningen (systemledningen) säkerställer att hjälpbehovet
tillgodoses totalt, samt väger detta mot riskbilden. Den balanserar pågående insatser mot
beredskapsproduktion. Insatsledningen tilldelar uppgifter till organisatoriska delar samt ser
till att hjälpbehovet tillgodoses vid den enskilda insatsen. Uppgiftsledningen genomför
tilldelade uppgifter genom att vidta åtgärder så att delar av hjälpbehovet tillgodoses.
Det är gentemot dessa former av ledning som det juridiska mandatet ”räddningsledare”
kopplas. Räddningsledaren svarar därmed för den samlade ledningen av räddningsinsatsen
inom den ram som utryckningssystemets ledning givit. Ledning kompletteras av samverkan
med andra aktörer för att försöka uppnå gemensam inriktning och samordning mellan
aktörerna.
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10.2 Räddningstjänstförbundets förmåga
Räddningstjänstförbundets enheter skall ha en samlad förmåga att tillämpa metoder och
taktiskt kunnande för att genomföra effektiva räddningsinsatser. Med förmåga avses en
sammanvägning av personalens kompetens och utrustningens kapacitet.
Förmåga

Alingsås

Sollebrunn

Vårgårda

Brand eller brandtillbud - boende
Brand eller brandtillbud - allmän verksamhet
Brand eller brandtillbud - industri/övrig verks.
Brand eller brandtillbud - fordon
Brand eller brandtillbud - utemiljö/övrigt
Trafikolycka - väg
Trafikolycka - spår
Trafikolycka - flyg/sjö/övrigt
Utsläpp av farligt ämne
Naturolycka
Drunkning eller drunkningstillbud
Nödställd person i andra fall
Övrigt
Fig. 13 Räddningstjänstförbundets förmåga stationsvis, sammanfattat och fördelat på händelsetyp. Källa: MSB
Förmågebeskrivning.
Nivå 1 = Basförmåga
Nivå 2 = Utökad förmåga (förutsätter att nivå 1 är uppfylld)
Nivå 3 = Särskild förmåga (förutsätter att nivå 1 och 2 är uppfyllda)
Ingen nivåsiffra = Ej relevant
Halvcirkel bakom siffra = Förmågenivån ej komplett, undernivåer kompletta
Hel cirkel bakom siffra = Förmågenivån och alla undernivåer kompletta
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10.2.1 Insatstider
Med insatstid avses summan av anspänningstid, körtid och angreppstid. Förbundets
insatstidsanalys utgår från avsaknad av operativ systempåverkan, att väderläget och väglaget
är normalt samt att samtliga resurser befinner sig på brandstationen.

Fig. 14 Räddningstjänstförbundets insatstider. Källa: MSB Förmågebeskrivning..
Kartan visar insatstid för respektive brandstation – heltid (orange) och RiB (lila).
Teckenförklaring: grönt 1-10 min, gult 10-20min, rött över 20 min.

10.2.2 Förmåga och resurser räddningstjänstförbundet avser att skaffa sig
Kompetens och utrustning för livräddning i vindkraftpark kommer förbundet investera i.
Rutiner och utrustning för omhändertagande av släckvatten vid räddningsinsatser skapas, kan
komma att vara en gemensam lösning i GR. För att kunna hantera olyckor och bränder i
fordon med alternativa drivmedel krävs kontinuerlig fortbildning samt uppdatering av
relevant utrustning för ändamålet. Förbundet behöver dessutom utveckla samverkan generellt

Sida 35 av 283

för att effektivt kunna förebygga och hantera väderrelaterade händelser som uppkommer på
grund av klimatförändringar.
10.3 Utbildning och övning
Grunden för räddningstjänstens förmåga är utbildning och övning. För att upprätthålla
kompetens och bygga på med ny förmåga vid metodutveckling eller förändrade krav
underhåller förbundet en flerårig övningsplan. Innehåll och frekvens skiljer mellan såväl
befattning som mellan stationsområdena. Vad som övas och hur ofta kopplas till krav på
förmåga vilket i sin tur kan härledas till såväl lagstiftning som riskbilden inom det geografiska
stationsområdet. Antal möjliga övningstimmar skiljer sig även åt mellan stationer och
anställningsform, vilket också återspeglas i övningsplaneringen.
Utbildning tillhandahålls bland annat av sjukvården, polismyndigheten, MSB, länsstyrelsen
samt andra räddningstjänster – enskilt eller i samverkan.
Kvalitetssäkring sker med regelbundenhet där arbetsledare bedömer individens eller gruppens
förmåga, både i moment- och insatsövningar. Kvalitetssäkring av den fysiska förmågan sker
två gånger per år och kompletteras med årlig läkarundersökning. Efter utvärdering av
räddningstjänstens insatser återkopplas också förmågan till ansvariga för metod och teknik
samt till ansvariga för övnings- och utbildningsplanering, så att organisationen kan lära och
utvecklas löpande.
10.4 Beredskap
Räddningstjänstförbundets beredskap för räddningsinsats bygger på dels den egna
sammansatta förmågan och dels på avtalad samverkan med övriga räddningstjänster i
Göteborgsregionen. Den regionala samverkan innebär att de samlade resurserna används
oavsett kommun eller organisationstillhörighet. Räddningstjänsternas utryckande verksamhet
inom GR sker således helt gränslöst som ett gemensamt system där:








RCB (RSG) leder verksamheten som en organisation beträffande räddningsinsatser
och beredskapsproduktion efter respektive räddningschefs inriktningar samt vid behov
i dialog med dess utsedda företrädare.
LC larmar och svarar för initial händelsevärdering och resursdirigering.
RCB-stab genomför kontinuerlig omvärldsbevakning och omvärldsanalys samt lämnar
underrättelser och stöd till berörda räddningstjänster och kommuner.
Stabsarbete för systemledning utförs på distans.
Fältstabsresurser kan utlånas till räddningsledare.
Ömsesidigt nyttjande av räddningsledare över GR:s totala yta.
Ömsesidigt nyttjande av personal för att arbeta i de olika staberna.
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Fig. 15 Kommunindelning och brandstationer inom GR-samverkan.

Förbundet har genom detta beslutat om avtalssamverkan; dels genom Avtal om Samverkan vid
räddningstjänst med samtliga ingående räddningstjänster, vilket syftar till ömsesidigt
nyttjande av varandras resurser, och dels genom Avtal om larmning och övergripande ledning
med Räddningstjänsten Storgöteborg.
Denna samverkan utgörs av ett antal fastställda principer vilka syftar till att på bästa sätt
tillgodose hjälpbehovet:





Inom det gemensamma ledningssystemet disponeras enheterna mellan pågående
räddningsinsatser och beredskap.
Enheter larmas utifrån händelsevärdering samt gemensamma eller organisationsspecifika planer och principer. Även då förutbestämda planer finns kan ytterligare
resurser tilldelas vid behov.
Via mandat från det gemensamma ledningssystemets RCB kan tjänstgörande
ledningsenheter i hela GR fritt disponeras för utförande av uppgifter för att förstärka
systemledningen eller insatsledning på valfri insats.
Det gemensamma ledningssystemet har ett övergripande uppdrag att kontinuerligt
bedöma rådande risk- och hotbild av faktorer som kan leda till eller påverka
räddningsinsatser. Härav följer att underrättelse med lokal information av betydelse

Sida 37 av 283




som påverkar risk- och hotbilden ska kommuniceras till företrädare för den centrala
systemledningen.
Långsiktig bedömning och planering inför kommande påverkan sköts i respektive
linjeorganisation och rapporteras till det gemensamma ledningssystemet i innevarande
vecka samt vid behov.
De samlade bedömningarna av risk- och hotbild ska användas för att aktivt förbereda
det gemensamma systemet för att bedriva kommunal räddningstjänst, t.ex. genom att
sprida information, flytta resurser, upprätta tillfälliga planer etc.

Fig. 16 Ledningsorganisation inom GR-samverkan.

Vid förändringar i risk- och hotbild eller under pågående räddningsinsats kan beredskapen
utökas eller vara reducerad. RCB ansvarar för aktuell beredskap på uppdrag av ordinarie
räddningschef. När beredskapen i någon del av GR är lägre än vid ordinarie förhållanden
svarar RCB för att skapa tillfälliga rutiner som kompensation för eventuella brister. Vid ökad
risk- och hotbild svarar RCB för att skapa tillfälliga rutiner och att vid behov flytta enheter för
beredskapsanpassningar. Samtliga organisationer har förmåga att förstärka det gemensamma
ledningssystemets resurser genom inkallning av ledig personal samt nyttjande av
reservfordon.
Vid belastning kan uppställning ske av enheter för beredskapstäckning utanför eget
stationsområde. Syftet med beredskapsuppställning kan vara att svara för yttäckning vid
belastning i GR men även en taktisk förflyttning mot pågående händelse vid ett dynamiskt
läge med oklar trend. Vid långvarig systempåverkan kan beredskap återskapas genom att kalla
in ledig personal.
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10.5 Samverkan
Räddningstjänstförbundet lägger stor vikt vid en fungerande samverkan med statliga
myndigheter, sjukvården, kommuner och andra räddningstjänster. Samverkan sker vid
räddningsinsatser, utbildningar, övningar och planerade mötesforum.
10.5.1 Operativ samverkan

Grunden för den operativa samverkan är att varje blåljusaktör och andra myndigheter har ett
självständigt samhällsuppdrag där dessa olika uppdrag kan vara tillämpliga samtidigt på en
och samma olycka. Effektiviteten av det samlade agerandet gentemot hjälpbehovet är
beroende av att de parallella organisationerna kan samverka för att nå gemensam inriktning
och samordning.
10.5.2 Regional samverkan

För att kunna klara riktigt svåra insatser under lång tid finns det tecknade samarbetsavtal
mellan räddningstjänsterna i Västra Götaland (Räddsam-VG). Särskilda planeringsunderlag
finns även för att underlätta och effektivisera begäran, mottagning och nyttjandet av
förstärkningsresurser (personal och materiel) vid till exempel
långvarig skogsbrand, översvämning, ras och skred eller andra
resurskrävande händelser. Underlaget inkluderar bland annat
ett anpassningsbart modulkoncept, samordningsrutiner vid
begäran om stöd, samt riktlinjer kring arbetsrättsliga frågor
och förutsättningar för ekonomisk ersättning till personal.
Planeringen är även tänkt att kunna effektivisera hjälp till
räddningstjänst i annat län eller då statliga myndigheter begär
hjälp av kommunala räddningstjänster inom Räddsam-VG.
Samverkan inom Räddsam-VG har även fördjupats inom områden utanför
utryckningsverksamheten, såsom förebyggande myndighetsutövning, HR och utbildning.
10.5.3 Kommunal krisledning

Förbundet deltar även i medlemskommunernas krisorganisationer både rent operativt och
genom det förberedande arbete kring organisation och planläggning som löpande genomförs i
kommunerna. Vid uppkomna samhällsstörningar finns förbundet representerat i båda
medlemskommunernas krisledningsorganisationer. Efter akuta händelser där
kommuninnevånare drabbats av stark psykisk påverkan deltar förbundet också i
kommunernas grupper för Krisstöd vid särskilda händelser. Ett kontinuerligt
informationsutbyte sker mellan kommunernas TiB-funktioner och förbundets
ledningsorganisation. Samordning med övriga blåljusverksamheter, MSB och länsstyrelse
ingår också i förbundets krisarbetsuppgifter.
10.6 Avtal om hjälp vid räddningsinsats
Räddningstjänstförbundet har tecknat avtal med angränsande kommuner och förbund om
hjälp vid räddningsinsats. Avtalen syftar till att i vissa områden minimera insatstiden genom
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att larma räddningsstyrka från annan kommun i de fall denna beräknas vara snabbast till
skadeplatsen. Avtalen kan även innebära att AVRF i vissa fall larmas som första enhet till
annan kommun.
Avtalspart
Bohus räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten Storgöteborg
Södra Bohusläns räddningstjänstförbund
Öckerö kommun
Herrljunga kommun
Räddningstjänsten Västra Skaraborg
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund

Avtal
Gränslös räddningstjänst
Gränslös räddningstjänst
Gränslös räddningstjänst
Gränslös räddningstjänst
Hjälp vid räddningsinsats
Hjälp vid räddningsinsats
Hjälp vid räddningsinsats
Hjälp vid räddningsinsats

10.7 Åtgärder efter avslutad räddningsinsats
Avslut av räddningsinsats och agerandet därefter bör ske på ett sådant sätt att de drabbades
egna hantering och andra samhällsaktörers hantering av händelsen underlättas.
När en räddningsinsats är avslutad ska räddningsledaren, om det är möjligt, underrätta ägaren
och nyttjanderättshavaren till den egendom som berörts av räddningsinsatsen om:





Behov av åtgärder i anslutning till händelsen för att nya olyckshändelser ska undvikas.
Behovet av fortsatt bevakning.
Restvärdesskydd, sanering och återställning.
Behovet av ytterligare kontakter med andra myndigheter.

Efter avslutad räddningsinsats ska utvärdering av egen insats göras, ansvarig för denna
utvärdering är räddningsledaren i samverkan med de insatta styrkorna. Denna utvärdering ska
analysera insatsen i syfte att återföra erfarenheter till organisationen inför kommande insatser.
Kontakt med drabbade av olycka eller brand ska om möjligt tas av räddningsledaren efter
inträffad händelse. Syftet med detta är att kunna svara på frågor samt hjälpa den drabbade att
få en så bra helhetsbild som möjligt av det inträffade.
Förbundet säkerställer även att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga
olyckans orsak och förlopp. Se vidare 8.7 Olycksundersökning enligt LSO 3 kap.10§.
10.8 Frivilligorganisationer
Förbundet samverkar med frivilliga organisationer och resurser för att kunna verka samordnat
vid samhällsstörningar. Samverkan på planeringsstadiet sker genom deltagande i olika
mötesforum ofta initierade av medlemskommunerna och dess säkerhetsorganisationer.
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10.9 Alarmering och varning till allmänheten
Samhällets önskemål om och behov av information i samband med större räddningsinsatser
eller samhällspåverkan är betydande. Räddningstjänsten är skyldig att lämna information även
när organisationen är hårt belastad med ordinarie arbetsuppgifter och massmedia bör i det här
sammanhanget ses som en resurs.
Beslut att sända Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) ligger hos utsedd
räddningsledare, samt den på vars mandat räddningsledaren agerar. Räddningstjänstförbundet
har i sitt område förmåga att aktivera tyfoner, Varningsmeddelande och Informationsmeddelande i radio/tv samt information över SMS/telefon. VMA kan även ske genom central
aktivering då även den gemensamma Ledningscentralen har rutiner för detta.
10.10 Övriga händelser och uppdrag
Vid olyckor som föranleder räddningsinsats agerar räddningstjänsten med stöd av LSO. Det
finns dock händelser där räddningstjänstförbundet agerar innanför andra lagrum på uppdrag
av andra myndigheter, via avtal eller genom samverkan.
I väntan på ambulans (IVPA)
Förbundet har slutit avtal med ambulanssjukvården om att larmas vid misstänkt eller
konstaterat hjärtstopp samt på ambulanspersonalens begäran, efter att de på plats bedömt
patienten, eller om särskilda behov föreligger. Förbundet ersätter inte någon ambulansenhet,
utan de larmas som vanligt enligt deras rutiner.
Styrkor utbildade för IVPA kan också skickas till områden med andra sjukvårdshuvudmän när
ordinarie resurs är upptagen, både vid hjärtstoppslarm och andra sjukvårdslarm. Enligt avtal
är grundbemanning för IVPA-uppdrag två personer, men tjänstgörande styrkeledare kan göra
en bedömning av vilken bemanning som är lämplig för det aktuella uppdraget.
Självmordsprevention (AOSP)
Självmord anses vara ett av samhällets största skadeproblem. I Sverige tar en person sitt liv i
genomsnitt var sjätte timme och enligt statistiken sker tio självmordsförsök och 100 allvarliga
suicidtankar för varje självmord. Förbundet har utbildat personal som i samverkan med
sjukvård och polis utlarmas för att gemensamt verka för att förhindra självmord, enligt
konceptet Akut omhändertagande av självmordsnära person (AOSP).
Terrängtransporter
Ambulanssjukvården bistås vid transport av skadade eller sjuka i väglös terräng eller till sjöss.
Samverkan sker med polismyndigheten vid eftersök av saknade personer. Ett tätt samarbete
med samverkande myndighet är viktig för att vid dessa tillfällen täcka gråzonen mellan olika
ansvarsområden.
Hjälp till nödställda
Enligt avtal hjälper räddningstjänsten nödställda ur felande hissar samt stödjer hemsjukvården
med besvärliga lyft av vårdtagare. Uppbrytning av låsta dörrar sker vid nödlägen på begäran
från polis eller ambulanssjukvård.
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11 Räddningstjänst under höjd beredskap
Enligt försvarsberedningens rapport (Motståndskraft, DS 2017:66 ) kan ett väpnat angrepp
mot Sverige inte uteslutas. Rapportens slutsats tar sin utgångspunkt i ett förändrat
omvärldsläge där planeringsinriktningen är att vår samhällsviktiga verksamhet skall kunna
motstå allvarliga störningar under 3 månader av höjd beredskap med begräsningar i
logistikflöden.
Enligt 8 kap. 2 § LSO ska kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap
ansvara för:
1. Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,
2. Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel,
3. Kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt de
tillkommande uppgifterna ska kunna fullgöras.
Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst ska under höjd beredskap delta i
åtgärder för första hjälpen åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd. Under höjd
beredskap har länsstyrelsen rätt att besluta om användning av personal inom en kommuns
organisation för räddningstjänst för uppgifter som inte berör den egna kommunen (förbundet)
för omfördelning mellan kommunerna i länet.
Kommunen förväntas under höjd bereskap tillhandahålla:

Grundförmågor
Informera
allmänhet och
media

Varning och
alarmering

Första hjälpen på
skadeplats

Avtransport av
individer till
sjukvårdsinrätt.

Psykosocialt stöd

Evakuering

Inkvartering

Nödbespisning

Nödvatten

Sanitet

Skydd och
bevakning

Upptäckande,
utmärkning och
avspärrning av
farliga områden

Brådskande
begravning

Ledningsfunktion
er

Ledningsfunktion
er
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Hotspecifika förmågor
SAR (search and
rescue) inklusive
undsättning av
människor begravda i
rasmassor

Brandbekämpning i
bebyggelse

Brandbekämpning i
skog och mark

Skydda befolkningen
(skyddsrum och
skyddade utrymmen)

Skydd av
kulturartefakter

Indikering och röjning
av oexploderad
ammunition (OXA)

Indikera kemiska
ämnen och strålning
(CBRN)

Skydda befolkningen
mot kemiska ämnen
och strålning (CRN)

Skydda befolkningen
mot smittor (B)gult
SSBF

Skydda insatspersonal
mot CBRN

Sanering (CBRN)

Motståndskraft mot
psykologiska hot

Blått kommunen, gult räddningstjänst enligt (FOI MEMO 6121)
Hur förbundet utöver det som beskrivs i Handlingsprogrammet kommer att arbeta under höjd
beredskap redovisas i separat bilaga. Denna bilaga är till delar belagd med sekretess.
11.1 Höjd insatsförmåga
För att säkerställa en höjd insatsförmåga för storskaliga händelser eller flera pågående
händelser kan förstärkning av personalorganisationen ske genom:
 krigsplacerad personal vid räddningstjänsten
 personalpool som i första hand rekryteras genom överenskommelse med personal som
har slutat i organisationen eller gått i pension
 att ha förmåga ta emot personal uttagen och utbildad med civilplikt.
Vidare kan på beslut av räddningschefen övergång till tvåskiftstjänstgöring ske, varvid
insatsstyrkornas numerär dubbleras.
Viss äldre brandmateriel ges längre nyttjandetid och nyttjas normalt för övnings- och
utbildningsverksamhet samt som resursförstärkning under höjd beredskap.
11.2 Alarmering och varning
Att från samhällets sida snabbt kunna larma och informera allmänheten vid krigsfara och krig
är en vital förmåga för att kunna skydda den svenska civilbefolkningen från krigets
verkningar. Idag finns teknisk infrastruktur för alarmering i form av dels utomhuslarm och
dels larm och information via främst TV, radio, internet och (mobil)telefon.
Från räddningscentralen i Alingsås och SOS-alarm kan signalerna Viktigt meddelande till
allmänheten, Flyglarm samt Faran över ges. Vid flyglarm antas de som hör signalen
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omedelbart bege sig till skyddsrum eller skyddat utrymme och stanna kvar där till signalen
faran över ljuder.
Utalarmering av räddningsenheter sker primärt som under fredsförhållanden. För den
händelse att ordinarie alarmeringskedja inte fungerar hänvisas hjälpsökande till respektive
brandstation eller annan grupperingsplats.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-02-03

§ 18 2019.801 KS

Remiss - Handlingsprogram för Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
2020-2023
Ärendebeskrivning
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund har den 6 december 2019, § 26 beslutat att
skicka ut förslag till handlingsprogram för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2020-2023 på remiss till berörda kommuner och
myndigheter.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 28 januari 2020, § 19 lämnat följande yttrande
och förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har tagit del av förslag till handlingsprogram, och föreslår följande
ändringar i förslaget:
Begreppet POSOM (kap 3 & kap 9.5.3) ändras till Krisstöd vid särskilda händelser, i enlighet
med socialnämndens beslut den 11 november 2019, § 103.
Kap 4.1, andra stycket ändras till att hänvisa till Strategi för Alingsås kommuns arbete med
krisberedskap och civilt försvar 2019-2022.
Förslag till kommunstyrelsen till beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens remissvar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår följande tillägg i kommunstyrelsens förslag till remissvar:
Tillägg till beslutet:
”Klimatförändringarna medför ökade risker för olyckor till följd av klimat- och väderrelaterade
händelser. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund behöver en ökad beredskap
avseende klimatförändringarna. Handlingsplanen behöver utvecklas för att beskriva detta.”
Pär-Göran Björkman (S) föreslår att Anna Hanssons tilläggsförslag bifalls.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-02-03

KS § 18, forts
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla kommunledningskontorets
förslag till svar på remissen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anna Hanssons m fl
tilläggsförslag.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens remissvar med följande
tillägg:
Klimatförändringarna medför ökade risker för olyckor till följd av klimat- och väderrelaterade
händelser. Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund behöver en ökad beredskap
avseende klimatförändringarna. Handlingsplanen behöver utvecklas för att beskriva detta.
Expedieras till
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

Utdragsbestyrkande
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Marknadsmässiga
räntepåslag 2021
3
2020.024 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-19
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2020.024 KS

Marknadsmässiga räntepåslag 2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade om 2020 års marknadsmässiga räntepåslag för respektive
bolag den 24 april 2019, § 75. Tillämpningsanvisningar till finansriktlinjer för Alingsås
kommunkoncern antogs av kommunstyrelsen den 13 november 2017, § 193. Av dessa
framgår att marknadsmässigt påslag för respektive bolag fastställas årligen av
kommunfullmäktige.
Förvaltningens yttrande
All upplåning i Alingsås kommunkoncern samordnas centralt med vidareutlåning till de
kommunala bolagen. När kommunen ställer ut lån till de kommunala bolagen används ett
räntepåslag som läggs till på kommunens egna upplåningskostnad. Det är inte tillåtet att ge
kommunala bolag en konkurrensfördel, vilket innebär att villkoren ska vara
marknadsmässiga. Med räntepåslaget sker internprissättningen på marknadsmässiga
grunder.
Marknadsmässiga påslag för år 2021 har analyserats av kommunens finansiella rådgivare.
Jämfört med år 2020 sker en uppgång i räntepåslagen till år 2021. Uppgången förklaras
främst av sämre nyckeltal.
Ekonomisk bedömning
De marknadsmässiga räntepåslagen höjs till år 2021, vilket medför högre räntekostnader för
respektive bolag. Eftersom transaktioner sker mellan kommunen och respektive bolag
påverkas inte resultatet för kommunkoncernen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Marknadsmässiga räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,48 procent för år 2021.
Marknadsmässiga räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,50 procent för år 2021.
Marknadsmässiga räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,50 procent för år 2021.
Marknadsmässiga räntepåslag Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,23 procent för år 2021.
Beslutet ska skickas till
AB Alingsås Rådhus, AB Alingsåshem, Fabs AB och Alingsås Energi Nät AB.

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-03-20
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MARGINALRAPPORT
AB Alingsås Rådhus
2020-02-29
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Räntekurvor 2020-02-29
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
AB Alingsås Rådhus erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg
kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av AB Alingsås Rådhus:s finansiella status. Det jämförs med finansiell
status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - AB Alingsås Rådhus

4,8 poäng
(EBIT/Tillgångar: 2,5%)

EBIT/Tillgångar

5,3 poäng
(Räntetäckningsgrad: 2,8
ggr)

Räntetäckningsgrad

2,4 poäng (Soliditet:
14,2%)

Soliditet
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AB Alingsås Rådhus

AB Alingsås Rådhus har erhållit 12,5 poäng av 30 möjliga. 58,3% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög
kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till
2,7 år per 2020-02-29

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
1,00%

Marginal över tid

0,90%
0,80%
0,70%
0,60%
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%

Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 48 punkter.

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och landsting

Räntekurva A:

Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.

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

Sida 53 av 283

4

Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har 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. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
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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MARGINALRAPPORT
AB Alingsåshem
2020-02-29
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Räntekurvor 2020-02-29
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
AB Alingsåshem erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg
kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av AB Alingsåshem:s finansiella status. Det jämförs med finansiell status
på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - AB Alingsåshem

3,8 poäng
(EBIT/Tillgångar: 2,0%)

EBIT/Tillgångar

4,0 poäng
(Räntetäckningsgrad: 2,1
ggr)

Räntetäckningsgrad

3,3 poäng (Soliditet:
16,5%)
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AB Alingsåshem

AB Alingsåshem har erhållit 11,1 poäng av 30 möjliga. 62,9% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög
kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till
2,7 år per 2020-02-29

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 50 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och landsting

Räntekurva A:

Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.

Söderberg Partners
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har 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. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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MARGINALRAPPORT
Alingsås Energi Nät AB
2020-02-29
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Räntekurvor 2020-02-29
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
Alingsås Energi Nät AB erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg
kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av Alingsås Energi Nät AB:s finansiella status. Det jämförs med finansiell
status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - Alingsås Energi Nät AB

8,5 poäng
(EBIT/Tillgångar: 4,3%)

EBIT/Tillgångar

Räntetäckningsgrad

10,0 poäng
(Räntetäckningsgrad:
13,6 ggr)

Soliditet

10,0 poäng (Soliditet:
47,5%)
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Alingsås Energi Nät AB

Alingsås Energi Nät AB har erhållit 28,5 poäng av 30 möjliga. 5,0% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög
kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till
2,7 år per 2020-02-29
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 23 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och landsting

Räntekurva A:

Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har 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. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Räntekurvor 2020-02-29
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

Nedan är uppskattad upplåningskostnad för:
1. Kommunen
2. Kommunala bolag med hög kreditvärdighet
3. Kommunala bolag med låg kreditvärdighet
Fabs AB erhåller en räntekurva som ligger i spannet mellan räntekurva hög kreditvärdighet och räntekurva låg kreditvärdighet.
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Upplåningsränta låg kreditvärdighet

1

Individuell justering
För att erhålla rätt nivå inom räntespannet görs en analys av Fabs AB:s finansiella status. Det jämförs med finansiell status på övriga
kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige som har ett tillgångsvärde över 100 miljon SEK.

Finansiell status erhålls genom att jämföra följande tre nyckeltal:
• EBIT/Tillgångar - Resultat före räntenetto och skatt i förhållande till totala tillgångar vilket ger ett mått på lönsamheten
• Räntetäckningsgrad - Resultat före finansnetto i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till totalt kapital vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

Utfall

Finansiell status - Fabs AB

4,3 poäng
(EBIT/Tillgångar: 2,2%)

EBIT/Tillgångar

4,8 poäng
(Räntetäckningsgrad: 2,3
ggr)

Räntetäckningsgrad

2,3 poäng (Soliditet:
13,9%)
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Fabs AB

Fabs AB har erhållit 11,4 poäng av 30 möjliga. 62,2% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till
2,7 år per 2020-02-29
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 50 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

2. Metod marginalberäkning
Beräkning av borgensavgift respektive räntepåslag som tar sin utgångspunkt från publikt tillgänglig marknadsdata vilket sedan
justeras individuellt per bolag baserat på dess finansiella status. Modellen baseras på följande parametrar:

•
•

Genomsnittlig ränta på kommunens externa lån, inklusive eventuella derivat
Ett bolagsspecifikt påslag, där påslaget ska motsvara en marknadsmässig ränteskillnad gentemot kommunens upplåning och
vad det enskilda bolaget skulle kunna låna till på egna meriter

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika
räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles
marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet. Följande
fyra räntekurvor används:
Räntekurva stat:

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och landsting

Räntekurva A:

Kommunala och landstingsägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och landstingsägda bolag med låg kreditvärdighet

Vi utgår från att ett kommunalt bolag inte kan ha lika hög eller högre kreditvärdighet än moderbolaget, det vill säga kommunen,
och ligger därför alltid i spannet mellan A-kurvan och BBB-kurvan. För att erhålla rätt nivå inom spannet görs en analys av det
individuella bolagets finansiella status som jämförs med finansiell status på övriga kommunal- och landstingsägda bolag i Sverige.
När räntenivån för det enskilda bolaget räknats fram jämförs det med AA-kurvan och skillnaden ger påslaget. Detta påslag läggs
sedan på den faktiska genomsnittliga upplåningskostnaden för kommunen.

2.1 Marknadsräntor
För att beräkna marknadsräntan utgår vi från ett antal räntekurvor med utgångspunkt från utgivna obligationer av emittenter med
olika nivåer av kreditvärdighet (rating). Det finns tillräckligt mycket data på den svenska marknaden för att identifiera nivåerna på
kurvorna avseende kategorierna svenska staten respektive kommuner och landsting. Däremot finns det inte tillräckligt många
jämförbara emittenter i Sverige med kreditbetyget A respektive BBB och därmed för få utgivna obligationer för att kunna skatta en
relevant kurva vid varje mät-tillfälle. Vi har därför valt att inhämta data från den mycket mer likvida och effektiva marknaden i USA.
Genom att inhämta data för bolag i USA som motsvarar kreditvärdigheten inom samtliga kurvor erhålles relationer mellan
kurvorna. Dessa relationer används sedan med utgångspunkt från den svenska stats- respektive kommunkurvan. Detta innebär
sammanfattningsvis att vi erhåller relevanta nivåer för samtliga räntenivåer för olika kreditkategorier anpassade efter svenska
förhållanden och med den svenska statskurvan som bas. Statskurvan och AA-kurvan (kommun) bygger alltså på svenska noteringar
medan övriga kurvor sätts med hjälp av relationer mellan de olika räntekurvorna på den amerikanska marknaden.
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har 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. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Securities AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se ”Så
behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-26
Magnus Engvall

Kommunstyrelsen

2018.565 KS

Förslag till nytt arkivreglemente
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 28 maj 2008, § 100, nytt arkivreglemente för Alingsås
kommun. Sedan dess har det skett förändringar i lagstiftningen med införandet av bland
annat Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) och Lagen om överlämnande av
allmänna handlingar för förvaring (SFS 2015:602).
Arkivregementet utgör lokala bestämmelser som kompletterar bestämmelserna i arkivlagen
(SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446).
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och har det övergripande ansvaret för kommunens
centrala arkiv samt att ta fram riktlinjer för arkivhanteringen.

Förvaltningens yttrande
Arkiven är en del av kulturarvet och skall bevaras och hållas ordnade för att tillgodose rätt att
ta del av allmänna handlingar, behov av information för rättskipning, förvaltning och
forskningens behov. Information är en resurs av strategisk betydelse för kommunens
verksamheter. Hur informationen organiseras och hanteras påverkar tillgänglighet och
återsökbarheten av dokumenten.
Det nu aktuella förslaget till nytt arkivreglemente har främst fokuserat på att uppdatera
nuvarande reglemente i enlighet med förändrad lagstiftning, att inbegripa de organisatoriska
förändringar som skett samt att tillgodose de nya behov som uppkommit i samband med
aktuell arkivredovisning. Alingsås kommun saknar idag en gemensam klassificeringsstruktur
som på ett övergripande sätt kan hantera arbetsformer och ge möjlighet att
informationsredovisning sker likartat i hela kommunen. Det nya reglementet tar även upp mål
om införande av ett system för digital långtidslagring i syfte att kommunen ska kunna arbeta
aktivt med frågan.
Följande stycken innebär en mer betydande förändring i förhållande till nuvarande
arkivreglemente:


§ 1. Nuvarande arkivreglemente är i behov av revidering för att tillgodose aktuell
lagstiftning rörande offentlighet och sekretess samt tillgodose verksamhetens behov.



§ 3. Kommunarkivet ska förfoga över ett elektroniskt arkiv för långtidslagring av
information i enlighet med kommunstyrelsens handlingsplan för ”Digital Målbild för
Alingsås kommun”.



§ 4 samt § 6. Informationsredovisning ska vara processbaserad. Det innebär att
arkivredovisning blir inriktad på verksamhet och inte organisation. Detta påverkar
dokumenthanteringsplanerna till en mer enhetlig struktur. Gemensamma strukturer
och handlingstyper ska kunna beslutas av arkivmyndigheten.
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§ 8 Överlämnande av arkiv inbegriper även strategier för överlämnande av digital
information och förtydligar ansvarsförhållandet mellan avlämnande myndighet och
arkivmyndigheten.



§ 9. Framhåller att arkivlokaler ska uppfylla riksarkivets krav. Här görs ett
förtydligande som överensstämmer med kommunstyrelsens beslut den 15 januari
2007, § 7 att tillämpa riksarkivets riktlinjer vid om- och nybyggnad av arkivlokaler.



§ 11. Kommunarkivet får rätt att debitera för handlingar som bara förvaras i
kommunarkivet, men inte överlämnats till arkivmyndigheten.



§12. Ett krav införs rörande samråd i syfte att verka preventivt på effekter som kan
verka negativt på arkivvården, exempelvis vid införande av nya IT-system.



§ 13. En paragraf som utgör ett resultat av kommunstyrelsens beslut om att överta
föreningsarkivet den fattat den 24 november 2014. § 143.

Ekonomisk bedömning
Revideringen av arkivreglemente innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Nytt arkivreglemente för Alingsås kommun antas.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, KS, KLK-ek, KLK-kansli/författningssamling

Cecilia Knutsson
Stabschef

Magnus Engvall
Kommunarkivarie

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-03-26
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Arkivreglemente i Alingsås kommun
Antaget av kommunfullmäktige den XX XX § XX
Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna
bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Alingsås
kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen.
Tillämpningsområde
§ 1 Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med
myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder,
kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning.
Reglementet gäller även för bolag och andra juridiska personer över vilka kommunen
enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) utövar ett rättsligt
bestämmande inflytande.
Myndighetens arkivansvar
§ 2 Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt
som framgår i detta reglemente.
Respektive chef, på samtliga nivåer inom kommunens myndigheter och bolag, ansvarar
för att verksamhetens allmänna handlingar vårdas enligt lagstiftningen och detta
reglemente.
Hos varje myndighet ska det finnas en eller flera arkivansvariga och arkivredogörare.
Arkivansvariga har till uppgift att bevaka arkivfrågorna för myndigheten och svara för
kontakterna mellan nämnd, personal och arkivmyndighet. Arkivredogörare ska svara för
de praktiska arkivvårdande insatserna.
Arkivmyndigheten
§ 3 Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
Arkivmyndigheten ska utöva tillsyn över arkivvården hos kommunens nämnder, bolag
och stiftelser, förvara och vårda arkiv som övertagits till följd av lag eller efter
överenskommelse samt lämna rekommendationer kring metoder, material, format och
skydd rörande arkivvården.
Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv, som förfogar över arkivlokaler för
analoga handlingar, samt ett elektroniskt arkiv för digital långtidslagring (e-arkiv).
Arkivmyndighetens verkställande organ är kommunarkivet. Kommunens arkivarie
svarar för kommunarkivet samt biträder arkivmyndigheten i dess tillsynsverksamhet.
Arkivmyndigheten får delegera beslutanderätt till kommunarkivarien.
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I uppdraget för arkivmyndigheten ingår att:


Utföra inspektioner hos de myndigheter som står under arkivmyndighetens
tillsyn.



Upprätta kommunövergripande regler och anvisningar för en god arkivvård.



Vårda, tillhandahålla och tillgängliggöra handlingar som överlämnats till
arkivmyndigheten.



Fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad
behandling, som är tillgänglig för flera myndigheter, ska bilda arkiv, ta emot och
förvara enskilda arkiv och föreningsarkiv.



Ansvara för kommunens omvärldsbevakning
utvecklingsarbetet inom arkivområdet.

i

arkivfrågor

och

leda

Redovisning av arkiv
§ 4 Arkivmyndigheten får utfärda direktiv för informationsredovisning i form av en
gemensam klassificeringsstruktur. En klassificeringsstruktur är en princip för att
redovisa de processer som finns inom en myndighet. Redovisningen sker systematiskt
utifrån ett punktnoterat schema och redovisar styrande och stödjande processer samt
processer inom de olika kärnverksamheterna.
Varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning samt en arkivförteckning.
Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för upprättande av dessa dokumenttyper.
Arkivbeskrivningen är ett dokument som ska ge en samlad överblick över myndighetens
arbetsuppgifter och organisation, liksom dess arkiv och arkivbildning.
Arkivförteckningen är en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i
myndighetens arkiv. Förteckningen ska vara processbaserad, vilket innebär att
handlingarna redovisas utifrån de processer som ger upphov till handlingarna.
Arkivförteckningen och arkivbeskrivningen ska fortlöpande revideras. Det är särskilt
viktigt vid omorganisationer.
Systemdokumentation
§ 5 Systemdokumentation görs för att informationen ska kunna framställas, överföras,
hanteras, förvaras och vårdas på ett tillfredsställande sätt.
Verksamhetssystem som innehåller elektronisk information som ska långtidslagras ska
dokumenteras enligt Riksarkivets föreskrifter för systemdokumentation. Det är den
myndighet som har arkivansvaret som ansvarar för att föra dokumentationen enligt
arkivmyndighetens instruktioner.
Dokumenthanteringsplan
§ 6 Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver
myndighetens handlingar och hur dessa ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen
anger om handlingar ska bevaras eller gallras och om när de ska överlämnas till
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arkivmyndigheten. Arkivmyndigheten kan besluta om hur generella handlingstyper ska
hanteras. Dessa redovisas i kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.
Dokumenthanteringsplanen ska vara processbaserad och utgå från den gemensamma
klassificeringsstrukturen. Dokumenthanteringsplanen antas, efter godkännande av
arkivmyndigheten, av den myndighet som berörs. Planen ska gås igenom fortlöpande,
minst en gång om året, och revideras vid behov.
Gallra och rensa
§ 7 Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i
sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beslut om gallring ska verkställas
av ansvarig myndighet. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten
beslutar denna om eventuell gallring efter samråd med överlämnande myndighet.
Handlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras under betryggande former. I
samband med att gallring utförs ska protokoll upprättas som överlämnas till
arkivmyndigheten (gallringsprotokoll).
Handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas eller på annat sätt
avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning ska genomföras senast i samband med
arkivläggningen och utföras av tjänsteperson med god kännedom om handlingarna
(ärendet).
Överlämnande
§ 8 När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en
myndighet, kan de efter överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av
kommunarkivet för fortsatt vård. Ett överlämnande av handlingar innebär att ägandet
och ansvaret övergår till arkivmyndigheten. Det innebär även att eventuell sekretess
överförs.
Om en myndighet upphör men dess verksamhet helt eller delvis överförs till annan
kommunal myndighet eller juridisk person som omfattas av 2 kap. 3 § OSL, ska arkivet
överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter verksamheten, om inget
annat överenskommits med arkivmyndigheten. Överlämnade handlingar får inte
införlivas med mottagande myndighets arkiv utan samråd med arkivmyndigheten. Om
en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte förts över till annan
myndighet inom kommunen ska arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre
månader, såvida kommunfullmäktige inte har beslutat något annat.
Vid samtliga leveranser av arkivhandlingar till arkivmyndigheten ska dessa överlämnas i
enlighet med arkivmyndighetens riktlinjer. Detta innebär att rensning ska ha genomförts
och beslut om gallring verkställts. Vid överlämnande upprättas leveransbevis.
Används elektroniska databärare ska åtgärder vidtas så att informationen är möjlig att
bevara för framtiden. Det innebär att långsiktigt elektroniskt bevarande ska beaktas när
system upphandlas eller utvecklas.
Överlämnande av digital information till arkivmyndighetens e-arkiv sker i enlighet med
en anslutningsplan. Avlämnande myndighet ansvarar för att iordningställa informationen
på ett sätt som gör det möjligt att ta emot och systematisera informationen i e-arkivet.
För godkänd och överlämnad information ansvarar arkivmyndigheten.
Arkivbeständighet och arkivförvaring
§ 9 Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som
garanterar informationens beständighet och läsbarhet. Hänsyn ska tas till möjligheten
att i framtiden kunna överföra uppgifterna till annan databärare.
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Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Detta innebär bland annat
att arkivet och arkivhandlingarna ska skyddas mot obehörig åtkomst, förstörelse, skador
och stöld. För ändamålet fordras arkivlokaler, vilka ska vara utformade enligt
Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler (RA-FS 2013:4)
Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av
arkivmyndigheten.
Utlåning
§ 10 Myndigheter får låna ut arkivhandlingar till kommunala eller statliga myndigheter
för vetenskapliga ändamål eller tjänsteändamål. Utlåning av arkivhandlingar ska ske
under sådana former att risk för skador eller förluster inte uppkommer. Lån får endast
ske mot kvitto och ska ha en bestämd tidsfrist. Den part som lånat en arkivhandling får i
sin tur inte låna ut den vidare.
Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och
offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.
Utlåning till enskild (privatperson) är inte tillåtet.
Debitering och leveransstopp
§ 11 Arkivmyndigheten får ta betalt för utförande av uppgifter inom arkivområdet som
åligger respektive myndighet. Arkivmyndigheten får även ta ut ersättning för förvaring
av handlingar som deponerats av annan myndighet, exempelvis på grund av platsbrist i
närarkiven och där handlingarna juridiskt tillhör annan myndighet.
Arkivmyndigheten har rätt att utfärda leveransstopp gentemot de myndigheter som står
under dess tillsyn om verksamheten underlåter att åtgärda brister i arkivvården eller
återkommande inte följer arkivmyndighetens riktlinjer. Leveransstopp innebär att
arkivmyndigheten inte tar emot leveranser av handlingar från myndigheterna enligt den
överenskommelse som finns angiven i myndighetens dokumenthanteringsplan.
Organisations- och verksamhetsförändringar
§ 12 Myndighet som omfattas av detta reglemente ska samråda med arkivmyndigheten
vid organisations- och verksamhetsförändringar som påverkar arkivbildningen.
Myndigheten ska samråda med arkivmyndigheten vid förändringar av rutiner,
arbetssätt, införande av IT-system med mera, då detta kan påverka arkivvården och
den fortsatta informationsförsörjningen.
Enskilda arkiv och föreningsarkiv
§ 13 Arkivmyndigheten får ta emot enskilda arkiv. För ändamålet finns Alingsås
föreningsarkiv, som har ett särskilt syfte i att ta emot, bevara och tillgängliggöra
handlingar från föreningar och organisationer verksamma i Alingsås kommun.
Alingsås föreningsarkiv är del av Alingsås kommunarkiv och arkivmyndigheten har
ansvar för arkiv som överlämnats till föreningsarkivet genom gåva eller annat
övertagande. Enskilda arkiv som överlämnats till föreningsarkivet är att likställa med
allmän handling och ska hanteras enligt samma principer som råder inom
kommunarkivet. Föreningar har rätt att deponera handlingar i föreningsarkivet mot en
avgift. Deponerade arkiv är att betrakta som föreningens egendom.
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motioner 2020
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-18
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2020.072 KS

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner, april 2020
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 33 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte beretts färdigt.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år ska avskrivas från ytterligare beredning, eller fortsätta handläggas.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner.
Totalt har tio motioner lämnats in till kommunfullmäktige som ännu inte är besvarade. Endast
en motion är äldre än ett år.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Handläggningen fortsätter för följande motion som är äldre än ett år:
Motion om en ren och prydlig kommun - Pär-Göran Björkman (S), Björn Wallin Salthammer
(S) och Anita Hedén Unosson (S)

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-03-18
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Bilaga, redovisning av obesvarade motioner
Reg.datum

Sändare/mottagare

2020-02-25

Anita Hedén Unosson (S), Björn
Wallin Salthammer (S), Simon
Waern (S) och Anders Sandberg

2019-12-11

2019-12-11

2019-12-11

Josefine Werner Alm (S), Björn
Walling Salthammer (S) och Simon
Waern (S)

Motion till Alingsås kommunfullmäktige om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar - Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer
(S) och Simon Waern (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari
2020, § 22 att remittera motionen till kultur- och
utbildningsnämnden. Kultur- och utbildningsnämnden ska
inkomma med svar senast den 30 mars 2020.

Motion om minskad plastanvändning i kommunen - Camilla Stensson (S),
Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 januari
2020, § 21 att lämna ärendet till kommunledningskontoret för
beredning.

Motion om klimatbudget för Alingsås kommun - Anna Hansson (MP)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari
2020, § 20 att lämna ärendet till kommunledningskontoret för
beredning.

Motion om återvändande IS-terrorister - Glenn Pettersson (SD), Boris
Jernskiegg (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD) och Otto
Stryhn (SD)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 november
2019, § 202 att lämna ärendet till kommunledningskontoret för
beredning. Kommunstyrelsen behandlade motionsvaret den 9
mars 2020, § 31 och föreslår att motionen ska anses besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 november
2019, § 201 att lämna ärendet till kommunledningskontoret för
beredning.

Anna Hansson (MP)

Glenn Pettersson (SD) m fl

2019-10-28

Camilla Stensson (S), Anton César,
Anita Hedén Unosson (S) och Simon
Waern (S)

2019-10-28

Björn Wallin Salthammer (S), Karin
Johansson (S) och Simon Waern (S)
m.fl

2019-06-03

Status
Kommunfullmäktige har den 26 februari 2020, § 36 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Camilla Stensson (S), Anita Hedén
Unosson (S) och Simon Waern (S)

2019-10-30

2019-08-13

Ärenderubrik
Motion om införande av medborgarbudget - Anita Hedén Unosson (S),
Björn Wallin Salthammer (S), Simon Waern (S) och Anders Sandberg

Pär-Göran Björkman (S), Birgitta
Larsson (S) och Simon Waern (S)

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

Motion om handlingsplan för bostadsbyggandet - Camilla Stensson (S),
Anton César (S), Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)

Motion om avskaffande av utmaningsrätten - Björn Wallin Salthammer (S),
Karin Johansson (S) och Simon Waern (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 november
2019, § 200 att lämna ärendet till kommunledningskontoret för
beredning.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 oktober
2019, § 170 att lämna ärendet till kommunledningskontoret för
beredning.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 augusti
2019, § 131 att remittera motionen till kultur- och
utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen behandlade
motionsvaret den 9 mars 2020, § 32 och föreslår att motionen
ska anses besvarad.
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Motion om en ren och prydlig kommun - Pär-Göran Björkman (S), Björn
Wallin Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson (S)

2019-03-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2019, §
87 att lämna ärendet till kommunledningskontoret för
beredning. Kommunstyrelsens behandlade motionsvaret den 22
januari 2020, § 11 och beslutade att återremittera motionen för
att komplettera med information från förvaltningarna.
Insamling från förvaltningarna pågår, och är ännu inte
färdigställd. Handläggningen av motionssvaret har därmed
pågått över ett år. Handläggningen har dragit ut på tiden då det
dröjde innan kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut
om var motionen skulle beredas. Det dröjde sedan länge innan
motionssvaret var färdigställt. Återremissen vid
kommunstyrelsens sammanträde den 22 januari 2019 fördröjde
handläggningen ytterligare.

Pär-Göran Björkman (S) och Björn
Wallin Salthammer (S)
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Anpassning av lokaler inför
flytt av nytt kommunarkiv
6
2020.160 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-04-01
Agneta Hägg Knape
0322-61 61 39
2020.160 KS

Kommunstyrelsen

Anpassning av lokaler inför flytt av nytt kommunarkiv
Ärendebeskrivning
Nuvarande kommunarkiv är inrymt i källarplanet på Brunnsgårdens äldreboende. Ett
renoveringsprojekt av Brunnsgården inleddes 2012 som efter analyser av fastigheternas
status resulterade i bedömningen att vissa av byggnaderna måste rivas. Olika förslag har
därefter presenterats, där samtliga fått konsekvensen att det nuvarande kommunarkivet
behöver flyttas. En placering av kommunarkivet inom Brunnsgården har prövats men inget
hållbart förslag har presenterats. Ny lagstiftning och uppdaterade myndighetskrav för arkiv
gör att en placering i källarplan inte är möjlig. Kravet för att kunna fullfölja rivning och
nybyggnation på Brunnsgården är en ny lokalisering av kommunarkivet.
Alingsåshem kan inte erbjuda någon lämplig lokal centralt placerad i Alingsås. En sökning
hos andra fastighetsägare visade att det finns lediga ytor hos Fastighets AB Balder, Kv.
Konfektasken 15, Kolavägen 1. Byggnaden har ett centralt läge med en lämpligt stor yta och
i övrigt goda förutsättningar att anpassa till kommunarkiv.
Fastighets AB Balder presenterade i december 2019 en lösning till nytt kommunarkiv i
fastigheten på Kolavägen 1. Förslaget uppfyller samtliga lag- och myndighetskrav. Fastighets
AB Balder har fått bygglov, tekniskt samråd har genomförts och startbesked är klart.
Ombyggnadstiden beräknas till 8 månader.
Förvaltningens yttrande
Förutsättningarna i fastigheten på Kolavägen 1 är goda för anpassning till arkiv. Lokalen har
tre fönsterlösa väggar och en fönstersatt vägg, hög takhöjd, tillgänglighetsanpassad entré
och direktansluten lastbrygga. Den genomförda förstudien visar att samtliga lag- och
myndighetskrav från Riksarkivets författningssamling och Boverkets byggregler (BBR 28)
uppfylls. Även krav avseende god arbetsmiljö och full tillgänglighet har kunnat tillgodoses.
Fastighets AB Balders förslag till nytt kommunarkiv omfattar 750 m2 vilket är något större än
dagens arkiv. Kommunarkivet består av tre delar där det förutom kommunarkiv finns ett
separat sekretessarkiv och ett föreningsarkiv. Den bedömning som gjorts av arkivarierna är
att dagens yta om 565 m2 är för liten och att ett nytt kommunarkiv bör vara något större. Det
krävs också mer förrådsyta för det gassläcksystem (40 m2) som måste installeras, vilket
ingår i de 750 m2.
För att Fastighets AB Balder ska kunna genomföra ombyggnation av lokaler önskar de
snarast möjligt teckna ett långvarigt hyresavtal med Alingsås kommun som säkerhet för
investeringskostnaderna. För att projektet ska kunna starta föreslår kommunledningskontoret
kommunstyrelsen besluta att teckna ett hyresavtal om 120 månader med en årshyra på
2 475 tkr. Kommunledningskontoret kommer därefter återkomma med ett förslag till
kommunfullmäktige om att teckna ett hyresavtal om 240 månader med en årshyra på 1 725
tkr. Det innebär att ett avtal på 120 månader tecknas som en säkerhet till Fastighets AB
Balder så att de kan påbörja ombyggnationen. Den högre årsavgiften kommer dock inte
debiteras om kommunfullmäktige under hösten beslutar att teckna ett längre avtal.
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Ekonomisk bedömning
Med en avtalstid om 120 månader (10 år) blir årshyran 2 475 000 kr. Tecknas ett nytt avtal
under hösten med en avtalstid om 240 månader (20 år) blir årshyran 1 725 000 kr.
Driftkostnader tillkommer.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Fastighets AB Balder ges klartecken att starta anpassning av lokalen på Kolavägen
1, Kv. Konfektasken, Alingsås till kommunarkiv enligt presenterat förslag.
2. Kommundirektör får i uppdrag att teckna hyresavtal om 120 månader med Fastighets
AB Balder till en årshyra om 2 475 tkr.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till
kommunfullmäktige att teckna ett hyresavtal om 240 månader med Fastighets AB
Balder till en årshyra om 1 725 tkr.

Beslutet ska skickas till
Fastighets AB Balder

Cecilia Knutsson
Stabschef

Agneta Hägg Knape
Lokalstrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-04-01

Sida 87 av 283

Utredning Ishall
7
2019.310 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-25
Hanna Andersson

Kommunstyrelsen

2019.310 KS

Utredning lokalisering av ishall
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 13 maj 2019, § 99, att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att leda arbetet med framtagande av förslag till lokalisering av ny ishallsanläggning.
Arbetet skulle ske i samverkan med kultur och utbildningsförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB. Samtidigt
föreslog kommunstyrelsen att kultur och utbildningsförvaltningen ansvarar för framtagande
av förstudie och ekonomiska kalkyler gällande ny ishallsanläggning.
Kultur och utbildningsförvaltningen har i samverkan med berörda ishallsföreningar tagit fram
en förstudie som beskriver dagens förutsättningar och de behov som en modern
ishallsanläggning bör uppfylla. Det ishallskoncept som förstudien förordar, innehåller en
publikhall med kapacitet på cirka 800 personer, samt en träningshall som endast innehåller
en isrink, utan någon egentlig publikmöjlighet. Den framtagna behovs- och
verksamhetsanalysen är genomförd oberoende av geografisk placering.
Kommunledningskontorets yttrande
Förslag till lokalisering av ny ishallsanläggning har arbetats fram i samverkan med de parter
som beslutades den 13 maj 2019, § 99. Kommunstyrelsens arbetsutskott har fortlöpande
informerats om hur utredningen framskridit.
Ett antal platser har studerats inom Alingsås tätort, där flertalet har avförts då de omfattas av
utmaningar som kommunen inte råder över. En av de platser som studerats är
Nolhagaområdet, där nuvarande ishall är belägen.
Att etablera en tillkommande isyta i direkt anslutning till den befintliga i Nolhaga, bedöms
som det mest effektiva ur drift och tillgänglighetssynpunkt. Detta alternativ innebär samtidigt
att förhållandevis lite markyta tas i anspråk, jämfört med om en helt ny ishallsanläggning
anläggs på annan plats. Fokus har därför varit på att utreda förutsättningarna inom
fastigheten, som i sin helhet ägs av FABS AB. Exempel på sådana förutsättningar är
befintliga VA-ledningar som korsar området, bedömning av tillkommande trafik och
parkeringsmöjligheter. Pågående planarbete för ny detaljplan för förskola i området, samt
tillgång till fullgoda friytor för Nolhagaskolans högstadieelever, är andra befintliga
förutsättningar som beaktats i förslaget.
Förslag till lokalisering framgår av bifogad situationsplan. Denna visar att området inrymmer
planerad förskola, tillkommande träningshall samt förslag på ny placering av tennisbanor.
Förslaget innebär att tillkommande anläggning placeras där Alingsås tennisklubbs fyra
utebanor är belägna idag. Som ersättning för de tennisbanor som försvinner, måste nya
tennisbanor anläggas för tennisklubbens räkning.
Den föreslagna placeringen saknar planstöd i gällande detaljplan, vilket innebär att ny
detaljplan behöver tas fram, samt att strandskyddsdispens medges i de delar som berörs.
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Kommunledningskontoret föreslår, under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner den
föreslagna platsen, att Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB leder det fortsatta arbetet
med en ny ishallsanläggning i Nolhaga. Vidare föreslås att kommundirektören tilldelas
uppdraget att säkerställa det.

Ekonomisk bedömning
Resultatet av föreslagen plats innebär inga omedelbara ekonomiska konsekvenser för
kommunen. Kommunstyrelsen föreslås hantera kostnaden för förstudien inom befintlig ram.
De kommande ekonomiska konsekvenserna omhändertas i budgetarbetet framöver.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Den föreslagna platsen i Nolhaga godkänns som huvudalternativ för lokalisering av ny
ishallsanläggning.
Kommundirektören får i uppdrag att säkerställa att Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
påbörjar planering för en ny ishallsanläggning i Nolhaga.
Kommunstyrelsen hanterar kostnaden för förstudie av ny ishallsanläggning i Nolhaga.

Beslutet ska skickas till
KLK Expl.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Hanna Andersson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-03-25
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Utredning ishall
2019-09-09

Förstudie
Utredning ishall
Versionshantering
Datum

Version

Beskrivning

Ändrat av

20190723

V1

Avstämning, samrådsmöte, anteckningar

David

20190724

V1.1

Komplettering

Jan

20190725

V2

Sammanfogning av dokument

David

20190726

V2.2

Redigering

David/Jan

20190729

V3

Redigering

Jan

20190823

V3.1

Redigering

Jan

20190830

V4

Ishallpersonal och föreningar

David

20190904

V5

Färdigställande

Jan

20190906

V5.1

Diagram och korrekturläsning

David

20190909

V5.2

Slutredigering

David/Jan
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun (12
december 2018, § 226) att ge kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och
eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall, med syfte att få ytterligare en isyta.
För att kunna ta fram en plan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut lämnade kultur- och
utbildningsnämnden den 25 mars 2019, § 45 ett förslag till fyrapunktsprogram som
kommunstyrelsen behövde vidta för att processen skulle kunna fortsätta
1.
2.
3.
4.

Definiera behovet
Ekonomisk beredning samt framtagande av detaljplan
Samhällsstrategisk grupp bör involveras
Tidsplan

Mot bakgrund av detta program har kommunstyrelsens den 13 maj § 99 gett nämnden i
uppdrag att ansvara för framtagande av förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya
ishallsanläggningen.
Definition av behovet som denna förstudie tagit upp visar att det finns ett uppdämt behov av
att bygga en ny ishall i Alingsås med två isytor. Bokningsgraden under åren 2017–2019 visar
att det är fullbelagt under föreningarnas bokningsbara tider vardagar 15:30-23:00 samt
helger 08:00-18:00. De två huvudföreningar som har verksamhet i hallen visar i
verksamhetsplanen att det både finns underlag samt behov av att fylla ytterligare en isyta
och därmed utveckla verksamheterna.
Det finns också ett behov att utveckla nyttjandegraden för andra grupper såsom
alingsåsbons möjligheter till allmänhetens åkning på bra tider samt skol- och
fritidsverksamhet. Nya möjligheter för personer med funktionsvariation kan skapas så som
skensystem med sele samt olika lösningar för sarg för optimal funktion för att kunna se
ordentligt och på ett enkelt sätt tillträda isytan.
Trivsel och anläggningens miljö kan också uppgraderas i väsentlig grad då ny teknik samt
funktionella utrymmen möjliggör en bra skötsel och drift.
Skrifterna Ishall på lika villkor (Svenska Konståkningens) samt Bygga ishall (Svenska
Ishockeyförbundets) är basen för fortsatt arbete genom att dessa publikationer är med från
förstudie och genom projekteringen. Dessa skrifter ska vara med som en garanti att
anläggningen uppfyller de standardkrav som finns.

Alingsås kommun
Postadress: 441 55 Alingsås, Besöksadress: Nolhaga Parkbad
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.utbildning@alingsas, Webbplats: www.alingsas.se

Sida 93 av 283

Sida 2 (21)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattning ....................................................................................................... 2
1 Översikt ................................................................................................................. 4
1.1 Bakgrund – Uppdrag till Kultur- och utbildningsnämnden – Utredning ishall ............. 4
1.2 Inledning ..................................................................................................................... 4
1.3 Avgränsningar ............................................................................................................ 5
1.4 Tidsram förstudie ........................................................................................................ 5

2 Metod .................................................................................................................... 6
2.1 Projektorganisation till förstudien ............................................................................... 6
2.2 Studiebesök ................................................................................................................ 6
2.3 Intervjuer ..................................................................................................................... 6
2.4 Föreningsdialog .......................................................................................................... 6

3 Beläggningsgrad i ishallen..................................................................................... 7
3.1 Beläggningsgrad mellan åren 2017-2019 .................................................................. 7
3.2 Barn- och ungdomsförvaltning (BoU) ......................................................................... 7
3.3 Antal timmar fördelade per förening och år ................................................................ 7
3.4 Allmänhetens åkning .................................................................................................. 9
3.5 Övriga arrangemang ................................................................................................... 9

4 Framtida behov ................................................................................................... 10
4.1 Sammanställning av föreningarnas framtida behov. ................................................ 10
4.2 Alingsås Konståkningsklubb ..................................................................................... 10
4.3 Sörhaga Alingsås hockeyklubb ................................................................................ 10
4.4 Hemsjö IF/ Vadsjöns Bandyklubb ............................................................................ 11
4.5 Sammanställning av anläggningar och fritids önskemål gällande ishallens
funktion. .......................................................................................................................... 11
4.6 Övriga arrangemang ................................................................................................. 12
4.7 Skolan fritidsverksamhet - fritidsgårdar .................................................................... 13
4.8 Allmänhetens åkning ................................................................................................ 13
4.9 Funktionsrådet .......................................................................................................... 13

5 Illustration över ishallens utformning.................................................................... 14
5.1 Kravsammanställning och klassificering................................................................... 14

7 Bilagor och referenser ......................................................................................... 18
7.1 Bilagor....................................................................................................................... 18
7.2 Referenser ................................................................................................................ 18

Alingsås kommun
Postadress: 441 55 Alingsås, Besöksadress: Nolhaga Parkbad
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.utbildning@alingsas, Webbplats: www.alingsas.se

Sida 94 av 283

Sida 3 (21)

1 Översikt
1.1 Bakgrund – Uppdrag till Kultur- och utbildningsnämnden – Utredning
ishall
Ärendebeskrivning
Kultur– och utbildningsnämnden har den 25 mars 2919, § 45 lämnat förslag att
kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att processen med en ny ishallsanläggning i Alingsås
ska kunna fortsätta.
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun den 12
december 2018, § 226 att ge Kultur- och utbildningsförvaltningen och fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och
eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall, med syfte att få ytterligare en isyta.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 mars om en plan i fyra punkter för fortsatt
hantering av ärendet.
1. Definiera behovet
2. Ekonomisk beredning samt framtagande av detaljplan
3. Samhällstrategisk grupp bör involveras
4. Tidsplan
Mot bakgrund av detta program har kommunstyrelsens den 13 maj § 99 gett nämnden i
uppdrag att ansvara för framtagande av förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya
ishallsanläggningen.
Definition av behovet
Kommunledningskontoret föreslår att kultur- och utbildningsförvaltningen i en förstudie tar
fram en förslagshandling, innehållande en illustration över ishallsanläggningen samt en
definition över vilka övriga behov en ny ishallsanläggning förväntas uppfylla, utöver två
isytor. Beskrivningen bör vara baserad på en realistisk och dokumenterad syn över vilken
verksamhetsnivå som kan komma att bedrivas i anläggningen i framtiden. Förstudien bör
även beskriva vilka nya aktiviteter och målgrupper som kan vara aktuella att planera för i en
ny anläggning.
Svenska Ishockey- och Konståkningsförbundet har var för sig gett ut skrifter som beskriver
respektive idrotts krav/önskemål när det gäller träning och tävling på olika nivåer. Att
definiera behovet, vad en ny anläggning bör innehålla, bör i huvudsak göras utifrån dessa
huvudverksamheters perspektiv.
Förstudien ska även ligga till grund för investeringskalkyler samt, om möjligt, en uppskattning
över framtida driftskostnader.
1.2 Inledning
För att komma fram till det framtida behovet av en ny ishall genomför förvaltningen en
förstudie tillsammans med föreningar och övriga parter såsom skolan och allmänheten. De
föreningar som är huvudaktörer i denna studie är Alingsås/Sörhaga Hockeyklubb samt
Alingsås Konståkningsklubb. Deltagit har även bandyföreningarna Hemsjö IF och Vadsjöns
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BK.

1

1.3 Avgränsningar
Denna förstudie behandlar inte frågan om lokalisering. Denna fråga leds ifrån
Kommunledningskontoret genom fastighetskoncernen Alingsås rådhus AB där kultur- och
utbildningsförvaltningen finns med som en medaktör tillsammans med
samhällsbyggnadskontoret.
Ekonomiska frågor är inte berörda i denna utredning då denna ligger till grund för
2
beräkningar. Utförlig tidsplan tas fram när detaljplanarbete och projektering är utförd.
Intervjuer med skolan och invånarna i Alingsås har ej utförts inom ramen för denna förstudie,
men dessa parter ska kopplas på i en kommande samrådsprocess.
Då det inte finns någon curlingförening i Alingsås eller funnits i tidigare föreningsregistret, så
3
är det svårt att veta om det finns ett framtida behov för det.
1.4 Tidsram förstudie
Förstudien ska vara klar att presenteras i kultur och utbildningsförvaltningens arbetsutskott
den 18 september 2019.

1

Bandyföreningarna har stort behov av isyta i månadsskiftet augusti/september innan föreningarna
bokar in sig i fullstora bandyhallar.
2
Punkterna 2-4 under 1.1 avhandlas ej i denna förstudie.
3
Däremot har det funnits mattcurling och shuffleboard.
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2 Metod
Denna förstudie har arbetats fram på följande sätt;
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet ”Anläggningar och fritid” har haft en
presentation och diskussion med de aktuella föreningarna. Dessa föreningar kommer att
4
rapportera ett underlag på sin verksamhet och behov av isytor. Anläggningar och fritid har
tagit fram statistik över beläggningsgraden för åren 2017, 2018 och 2019, när det gäller de
5
aktuella föreningarna samt allmänhetens åkning och skolans aktivitetsgrad.
Utifrån föreningarnas önskemål samt Anläggningar och fritids egna kravbild görs en
6
illustration över tänkt ishall. I avsnittet illustration över ishallens utformning lägger vi till med
de två huvudförbundens publikationer Ishall på lika villkor (Svenska Konståkningsförbundets
samt Bygga ishall (Svenska Ishockeyförbundets) för att få en tydlig bild om vad som kan
7
komma att krävas av en modern funktionell anläggning.
2.1 Projektorganisation till förstudien
Jan Wärn, Verksamhetschef för avdelningen ”Anläggningar och fritid”, David Ahlgrand,
föreningssamordnare.
2.2 Studiebesök
Avdelningens ispersonal gjorde en studieresa till Skövde ishall som invigdes 2018. Besöket
genomfördes 2019–08–29.
2.3 Intervjuer
Intervju med Jörgen Hjert Svenska Ishockeyförbudets anläggningskommitté genomfördes
2019-08-23 i Jönköping samt flera telefonsamtal under tidsperioden.
2.4 Föreningsdialog
Samrådsmöte har gjorts med berörda föreningar 2019-06-24. Därefter har det varit en
löpande dialog under perioden. Föreningar har utgått ifrån följande punkter.


Verksamhetspresentation – hur ser föreningarnas nuläge och vision ut?



Hallens utformning och föreningarnas önskemål utifrån ett optimalt
verksamhetsperspektiv.

4

Se kapitel 4.
Se kapitel 3.
6
Se kapitel 5.
7
Se bilagorna 3 och 4.
5
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3 Beläggningsgrad i ishallen
3.1 Beläggningsgrad mellan åren 2017-2019
Förutsättningar
Isytan ligger från vecka 32 till vecka 17. Mellan veckorna 19 – 29 kan isytan användas till
8
evenemang/aktiviteter.
3.2 Barn- och ungdomsförvaltning (BoU)
Antal timmar som är bokningsbara för skolan mellan veckorna 34 – 17 (29 veckor):
2017
2018
2019
1087,5
1087.5
1087,5


Måndag till fredag 08.00 – 15.30 med avräkning för lov.

9

Antal timmar som bokats för skolor:
2017
2018
2019
45
47
53
3.3 Antal timmar fördelade per förening och år
Antal timmar som är bokningsbara för föreningar:
2019
2018
2017
2127,5
2127,5
2127,5


Måndag till fredag 15.30– 23.00



Lördag och söndag 08.00–18.00

2017

2018

2019

Alingsås Konståkningsklubb

853

862

868

Sörhaga Alingsås Hockeyklubb

848

855

861

Hemsjö IF

25

28

29

Vadsjöns Bandyklubb

25

24

27

376,5

358,5

342,5

2127,5

2127,5

2127,5

Antal timmar fördelade per förening och år

Isvård
Summa

Tabellen visar fördelningen av timmar per förening och verksamhetsår.

8
9

Under vecka 18 tas isen bort och vecka 30-31 skapar man ny is.
Med lov avses; Sport-, påsk-, höst- och jullov.
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Diagram, fördelning av bokningsbara tider per förening mellan åren 2017-2019

2017
18%

1%
1%

Alingsås
Konståkningsklubb
40%

Sörhaga Hockeyklubb
Hemsjö IF, Bandy sektion

40%

Vadsjö Bandyklubb
Isvård

2018
Alingsås
Konståkningsklubb

1%

17%

1%

41%

Sörhaga Hockeyklubb
Hemsjö IF, Bandy sektion

40%
Vadsjö Bandyklubb
Isvård

2019
Alingsås
Konståkningsklubb

1%

16%

1%

41%

Sörhaga Hockeyklubb
Hemsjö IF, Bandy sektion

41%
Vadsjö Bandyklubb
Isvård

Diagramen visar procentuell fördelning av bokningsbara tider per förening i ishallen mellan åren
2017-2019.
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3.4 Allmänhetens åkning
Antal timmar som är bokade för allmänhetens åkning mellan veckorna 38-17 (29
veckor):
2017
2018
2019
166
150
150 (2018-2019 var påsklov exkluderat).




Under lov; Måndag-fredag 10:00-14:00.
Lördag 12.15 – 13.30
Söndag 12.30 – 13.45

10

3.5 Övriga arrangemang
Mellan veckorna 18-31 är det stängt för isverksamhet. Alingsås handbollsklubb har
arrangemanget Potatiscupen som ett stadigvarande arrangemang. I övrigt har det genom
åren varit sporadiska bokningar såsom kattutställning och husvagnsutställning.

10

Under lov; Sport-, påsk-, höst och jullov har det varit öppet på vardagar mellan 10:00-14:00

Alingsås kommun
Postadress: 441 55 Alingsås, Besöksadress: Nolhaga Parkbad
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.utbildning@alingsas, Webbplats: www.alingsas.se

Sida 100 av 283

Sida 9 (21)

4 Framtida behov
4.1 Sammanställning av föreningarnas framtida behov.
Nedan ser man varje förenings specifika önskemål. Observera att vid fet stil är önskemålet
samma från föreningarna.
4.2 Alingsås Konståkningsklubb
1. Verksamhetspresentation, se bilaga 1.
2. Hur ska hallen se ut utifrån föreningarnas behov?


Cafémöjlighet vid arrangemang.



Kansli/tränarrum, varmt utrymme.



Varmt rum för slipning av skridskor.



Uppvärmningsyta för funktionell träning.



Ispist A utrustas som eventhall.



Wifi – fiber i hela anläggningen.



Omklädningsrum för ledare.



Tre till fyra omklädningsrum.



Låsbart varmt utrymme för inlåsning av skridskor och material, 100 par skridskor.



Ett stort varmförråd till showrekvisita med hyllor.



Två förråd till diverse utrustning.



Låsbart utrymme för utrustning i anslutning till isen.



Ljud i båda isytorna för tävling.



Vid tävling behöver domare komma högre upp än båsens normala utformning.
Anordning för att höja upp golvet i båset. Möjlighet att dra fram ett extra golv vid
avbytarbåsen.



Hoppsele i taket över en av rinkarna, träningsrinken.

4.3 Sörhaga Alingsås hockeyklubb
1. Verksamhetspresentation, se bilaga 2.
2. Hur ska hallen se ut utifrån föreningarnas behov?


Cafémöjligheter



Kansli/tränarrum – varmt utrymme.



Varmt rum för slipning av skridskor.



Uppvärmningsyta för funktionell träning.



Ispist A utrustas som eventhall.



Wifi – fiber i hela anläggningen.



Ett eget omklädningsrum för A–laget. Rum för bortalaget som är delbart.
Omklädningsrum enligt matcharrangemang div 1.
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Omklädningsmöjligheter vid cuparrangemang för tio lag.



Möjlighet till lokal för sponsoraktiviteter.



Förråd, ett per lag plus Tre kronors ishockeyskola, ej A-lag.



Ljudanläggning i båda isytorna.

4.4 Hemsjö IF/ Vadsjöns Bandyklubb
1. Verksamhetspresentation, ingen verksamhetspresentation från föreningarna.
2. Hur ska hallen se ut utifrån föreningarnas behov?


Varmt rum för slipning av skridskor.



Förråd i anslutning till en av rinkarna.



Stor port för att få in ett bandymål.



Förråd till övrig utrustning.

4.5 Sammanställning av anläggningar och fritids önskemål
gällande ishallens funktion.
Sammanställningen är även baserat på studiebesöket i Skövde ishall och möten med Jörgen
Hjerth, medlem i Anläggningskommittén Svenska Ishockeyförbundet.



Allmänna ytor
Åtta till tio omklädningsrum för grupper/lag att nyttja, 35 kvm². Två av dessa
utrustade för funktionsvariationer. Smart logistik för att nå isytorna.



Två omklädningsrum för två föreningar att hyra för permanent bruk. Lämplig storlek
för dessa är 70 kvm².



Mattor som är limmade och tätskarvade, tål skridskor och ska finnas i alla
omklädningsrum samt fram till respektive isyta.



Cirka 20 förråd på 8 -10 kvm². Riklig mängd på en yta som det går att modelera
storlekarna på (systemlösning). Avfuktningsanordning samt god ventilation.
Funktionellt träningsrum för idrottarna, löparbanor, funktionell träning samt speglar
på vissa avsnitt. Rum på 150 kvm².



Luftsluss i entré.



Separata domarrum i särskild del av hallen ej tillsammans med övriga
omklädningsrum, storlek enligt standard.



Konferensrum för 40 - 50 åhörare.



Mindre grupprum för tolv platser.



Toaletter i ett kluster för allmänna besökare, storlek enligt standard.



Wifi i hela anläggningen.
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Byggnation specifik
Avbytarbås med brunnar med god fallhöjd och vattenpost.



Sekretariatsutrymme bestående av fyra platser och eluttag.



Vattenhovar vid minst två ställen.



Två varma sliprum på minst 5 kvm².



Sele i taket för funktionsvariation samt träning konståkning i träningshall.



Så mycket yta från ”sarg till vägg” som möjligt.



Isolerad sarg med smarta lösningar.

11

1. Insyn handikapp.
2. Ta bort trösklar för handikapp.
3. Enkelt sätt att ta bort skyddsglas för snabb demontering.



Teknik - byggnation och ytor för verksamheten
Ett gemensamt kylsystem för båda isytorna.



Möjlighet att kunna spola vid avbytarbåsen och spolpost.



Önskemål att ha ett modernt och effektivt kylsystem, det ska kunna förändras utifrån
verksamhet genom att kunna snabbt ställa om isen från Ishockey till Konståkning.



Elen ska kunna anpassas för olika arrangemang ”byggskåp” helst inbyggt. Rikligt
med 16/32 Ampers uttag.



Förråden måste ha god ventilation och avfuktare.



Ett gemensam utrymme för två ismaskiner att utgå ifrån för att kunna serva båda
isytorna. Utrymmet bör vara minst 150 kvm² inklusive verkstadsutrymme. Takhöjd
minst fyra meter. Smart logistiklösning för att nå båda isytorna med båda
ismaskinerna.



Portöppning med fjärrkontroll till ismaskinsgarage.



Två snögropar att tippa snö i från ismaskinen.



Personalutrymme 30-40 kvm² inklusive vilorum, toalett och duschutrymme samt
pentry.



Gott om förråd utvändigt i ishallen för att kunna förvara maskinell utrustning till
övriga verksamheter såsom bryggor, maskiner, traktorer och skötselredskap.



Ett stort städförråd på 25 kvm².



Två större förråd på 15 kvm².

4.6 Övriga arrangemang
Under veckorna 18–28, då isen är borta kan det beredas plats för olika evenemang i
anläggningen och på isytorna. Viktigt är då att underlagen är gjutna i betong. Exempel på
evenemang/aktiviteter.



11

Inlines (rullskridskor)
Rullstolsaktiviteter
Utställningar

Konståkningsklubben kan söka bidrag för detta via t.ex. Allmänna arvsfonden.

Alingsås kommun
Postadress: 441 55 Alingsås, Besöksadress: Nolhaga Parkbad
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.utbildning@alingsas, Webbplats: www.alingsas.se

Sida 103 av 283

Sida 12 (21)

Under perioden då anläggningen har is, vecka 34–17, har föreningarna eller anläggningar
12
och fritid inget önskemål om golv för att få in evenemang/event.
4.7 Skolan fritidsverksamhet - fritidsgårdar
Skolan bokar mycket blygsamt dagens ishall. Här finns verkligen potential för att skolan ska
utöka idrottslektioner och friluftsdagar till den nya ishallen. Integrationsinsatser kan skapas.
Fritidsgårdar kan utnyttja hallen på kvällstid.
4.8 Allmänhetens åkning
I dag har allmänheten begränsat tillträde till hallen. Önskemål i framtiden är att
Alingsåsborna ska kunna åka skridskor på bra tider även i veckorna. Genom att utöka till två
ispister finns möjlighet att allmänheten får två bra tider på vardagarna. Tider som ska
implementeras och vara samma år efter år. Tider som kan vara lämpliga är 17.00–19:00.
4.9 Funktionsrådet
Med från första början kommunens funktionshindernätverk. Hallen ska ingå i
Tillgänglighetsdatabasen (TD). Utrustad hall för funktionsvariation t.ex. kälkhockey, anpassa
hallen med skensystem med sele, användbar även för konståkningsträning. Minst två
omklädningsrum för funktionsvariation.

12

Bygger på samtal och erfarenhet från andra anläggningar. Golvet tar plats och efterfrågan
begränsad. Kommunen har ofta andra ytor för dessa evenemang/event.
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5 Illustration över ishallens utformning
5.1 Kravsammanställning och klassificering
Vägledande riktlinjer för utformningen av ishallen har Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer
”Bygga Ishall” och Svenska Konståkningsförbundets ”Ishall på lika villkor”, se bilagorna 3
respektive 4.
Dessa publikationer ska vara vägledande under uppstarten i projekteringsarbetet för att
tillgodose alla erfarenheter för en funktionell isanläggning och fungera som en värdesäkring
för verksamheten och utövare.
Ishall på lika villkor är konståkningens huvudpublikation som visar på konståkningens särart
och behov. Skriften ger detaljerade specifikationer samt konkreta exempel som vägledning
för att ge en ishall en funktionell utformning. Vi vill med detta värdesäkra konståkningens
verksamhet som ofta hamnar som sekundär part i en ishall som traditionellt riktar sig till
ishockey och pojkar.
Att bygga ishall är framtagen som ett faktaunderlag för att se till att den kommande ishallen
ska passa den verksamhet som planeras. Målet från Svenska ishockeyförbundet är att se till
så sporten rekryterar flera ungdomar. För detta krävs funktionsdugliga arenor som riktas till
verksamhetens behov. Skriften visar också på hur hallar byggs med så lite miljöpåverkan
som möjligt och påvisar smarta energilösningar för optimal ekonomi och komfort.
Kravsammanställning grund:


Publikhall B, se bilaga 6



Träningshall C, se bilaga 7



Total yta 7000–8000 kvm².

Det nya förslaget för arenaklassificering på nästa sida avser 2019-2020 och framtagen av
anläggningskommittén Svenska Ishockeyförbundet.
Den tidigare arenaklassificering som är med i bygga ishall bilaga 3 på sidan 6 är från 201410-01.
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Arenaklassificering 2019/20

Kravsammanställning Arena klassificering - FÖRSLAG för 2019/2020
Eventuell Arena
Arenatyp
Publikplatser - REK
Rullstolsplatser
Restaurang
Cafeteria
Kiosker
Uppvärmd hall
Pausutrymme (publik)
Toaletter & RWC
TV kameraplats
TV & Radio kommentatorplats
Pressplatser (läktare)
Presskonferens
Uppehållsrum (press)
Sarg/Rink (30x60m)
Publikskydd (glas/akryl/polyC)
Publikskydd (Metallnät)
Hängnät, >8,5 m från kortsida
Spelarbås
Sekretariat
Säker inpassering
Matchklocka/Siren
Ljudanläggning
Videomåldomarhytt
Ledningshytt
Höjd till belysning
Belysning (luxtal) (Jämn >0,65)
Omklädningsrum
Tränarrum
Sjukvårds- och Massagerum
Domarrum
Föreningsförråd
Tvättstuga
Funktionärsrum
Sliprum
Påbudsskyltar
Parkering OB, domare
Seriesystemets
krav på
Arenatyp

SHL/HA

Publ B

Publ C

Tr hall

>5000/3500
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

>800
X

>400

>150

X
Akryl/PC

X
Akryl/PC

X
X
X
X
Mediakub/Rörliga
X
X
X
>10 m
>1000

X
X
X
X
4-4-4
X

X
X
X

Akryl/PC/Härdat
X
X
X
X

4-4-4
X

X
X

7m
>600
4st
35kvm

5m
>400
4st
35kvm

5m
>400

X
X
X
Tillgång
till

X
X

X
X
X

X

6st 35kvm
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

Akryl/PC

2st

X

SHL/HA
SDHL, HockeyEttan, J20
Superelit
HDiv2, HDiv3, J18 Allsv, J20/J18 Reg Elit/Div 1
Damer, Div1 och lägre, Hdiv4, J20/18 Div2, U13-U16, U9-U12

Röd text = Nya förändringar i Arenaklassificeringen
Uppdatering av Bygga ishall sker i vinter 2019.13
13

Efter samtal med Jörgen Hjert som kommer är delaktig i denna uppdatering av skriften Bygga
ishall.
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Publikkapacitet: Kravet om publikkapacitet kommer att överges (1000 personer). I
och med detta är lämpligt publikutrymme för denna anläggning 500–800 åskådare.
Detta för att lämna nödvändig plats och utrymme för föreningar och verksamheter.



Färre klassificeringar av hallar.



Optimering av energianvändning, smarta energilösningar t.ex. solpaneler.



Bygga ishallar i anslutning till andra byggnader för att växla energi.



Fler omklädningsrum för att tillgodose dagens behov av jämställd idrott.



Ytor för uppvärmning.



Konstruktion av isplattans underlag.



Ishall för mångfald.



Uppdatering av samlade erfarenheter från anläggningskommittén.
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6.Slutsatser
Denna förstudie visar med all tydlighet att det finns ett behov av en ny ishall i Alingsås
kommun. Studien visar också att två isytor borgar för att fler människor får plats att utöva
idrott och rörelse. De två huvudföreningarna Sörhaga/Alingsås Hockey och Alingsås
konståkningsklubb visar upp en imponerande verksamhet som växer och därmed har behov
av flera träningsmöjligheter.
Ishockeyklubben har cirka tolv lag från yngsta till seniorer i verksamhet samt Tre kronors
hockeyskola för de allra yngsta. Föreningen har även en satsning på att få in fler tjejer i sin
verksamhet.
Konståkningsklubben har cirka 100 ungdomar som utövar sporten från nybörjare till
elitverksamhet. Föreningen arbetar med att få in fler killar i verksamheten. Ett samarbete
mellan föreningarna är i antågande där de uppmuntrar killar och tjejer att prova på en annan
isidrott än den befintliga.
Det finns också en potential för allmänheten, gruppen med funktionsvariationer, skolan,
fritidsverksamhet och fritidsgårdar att utöva motion och idrott på is på ett mera omfattande
vis än vad som sker idag.
Studien visar att det har hänt mycket med denna form av anläggningar. Förr var det
hockeyhallar som byggdes, numera visar det sig att en ishall tenderar att öka sitt utbud till
nytta för alla medborgare. Detta, visar det sig, gör att utformningen på anläggningen blir helt
annorlunda än förut. Fler omklädningsrum och ytor för funktionell uppvärmning/träning
samt mer funktionella utrymmen för att skapa en mötesplats som möter framtidens behov.
Studien visar att ett mer optimalt sätt gällande miljö och energismarta lösningar utvecklas i
en isanläggning. Denna typ av anläggning är energikrävande, därför är optimal driftekonomi
gällande teknik ett intressant spår att följa.
Det är viktigt som denna studie belyser, att verksamheten vid avdelningen ”Anläggningar
och fritid” samt föreningar får vara med i utformningen av en ny isanläggning. Det är också
av yttersta vikt av Svenska Ishockeyförbundet samt Svenska Konståkningsförbundet är
delaktiga som partners.
Där kommer också det viktiga planarbetet, som inte ingått i denna studie, vara vägledande
för det framväxande arbetet. Det krävs cirka 7000 – 8000 kvm² enbart för anläggningen.
Därutöver krävs en infrastruktur omkring anläggningen så att det blir enkelt för utövarna att
ta sig till hallen med olika färdmedel.
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7 Bilagor och referenser
7.1 Bilagor
Bilaga 1, Alingsås konståkningsklubb, #SkateAlingsås
Bilaga 2, Sörhaga/Alingsås ishockeyklubb, Hockey för alla
Bilaga 3, Bygga Ishall
Bilaga 4, Ishall på lika villkor
Bilaga 5, Samrådsmöte med föreningarna
Bilaga 6, Publikhall B
Bilaga 7, Träningshall C
7.2 Referenser
Jörgen Hjerth Svenska ishockeyförbundets anläggningskommitté
Skövde ishall, personal och ledning.
Föreningarna Sörhaga/Alingsås Hockey, Alingsås konståkningsklubb samt bandyföreningarna
Hemsjö IF och Vadsjöns Bandyklubb.
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Bilaga 5, Samrådsmöte med föreningarna
Samrådsmöte 26/6-2019.
Närvarande:
Alingsås Konståkningsklubb - Martin Sundberg och Carolin Johansson
Sörhaga/Alingsås Hockey - Agneta Lundberg och Anders Albertsson
Ej närvarande
Vadsjöns bandyklubb - Robin Brandt
Hemsjö IF - Christian Balac
Sammanställning av föreningarna identifierade behov genom ett första idémöte. Här
följer anteckningar i sin helhet.
Önskemål/behovet från föreningarna;






















Fler tider till föreningarna mellan 16:00-22:00.
Framför allt möjligheter att öppna låsa tider för allmänheten att åka skridskor eller
övrig fritidsverksamhet.
Nyttjandegraden ökar med t.ex. golv mellan perioden maj-jul alternativt kör 12
månader om året.
Viktigt att de framtida behoven är statistisk säkerställt.
Vilka potentiella målgrupper kan man nå? Möjligheter till bandy eller curling?
Lovverksamhet? Ej bokningsbara tider för allmänheten eller kombinera med fasta
tider.
Hyra isytor över en helg som t.ex. Vänersborg.
Målsättning att verksamheten ska växa utifrån Arenakravet.
Möjlighet att separera spelare och publik.
”Enklare plexidemontering”.
Viktigare med utrymmen för de som brukar hallen.
”Hönsnät” i träningshallen.
Dåligt med förråd tidigare, kallförråd vs. varmförråd.
Cafeteria med pausutrymme. Serveringsfunktioner gemensamt eller föreningsdrivet,
driva med fik (fördelningsnycklar).
Livearena med fastkameror som styrs via dator.
Träningshall en isyta på 35 x 65 kvm².
Hyra golvmoduler eller ha en ”enkel” anordning. Evenemangsyta + representation.
Störst behov mellan 17:00-19:30, lite svårare att få ungdomar vid 16:00.
Ta tillvara på fjärrvärmen/energin likt Angered Arena?
Strategisk ur många perspektiv; energi, personal, evenemangsstråk, nära till andra
lokaler, närhetsprincip, etablerat idrottsområde och föreningarnas population.
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Bilaga 6, Publikhall B
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Bilaga 7, Träningshall C
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Protokoll
Kultur- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Sida
Sida113
1 avav4283

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-09-24
Plats och tid

Lokalen Stampen, Utbildningens hus
kl. 14:00-17:00

Beslutande

Gunnevik Anne (L) (ordförande)
Jan-Erik Gustavsson (S)
Moheeb Youda (S)
Jonathan Bessou (M)
Ali Said (C)
Elof Dimenäs (L)
Jan Gustafsson (V)
Ann Denty (V)
Otto Stryhn (SD)
Sven-Erik Dahlgren (KD) ersätter Kent Perciwall (KD)
Rebecka Gustin (S) (vice ordförande)
Birgitta Larsson (S) ersätter Håkan Stern (S)
Dennis Alvdén (M)

Ej tjänstgörande
ersättare

Linn Wirdemo (M)
Per Palm (L)

Övriga deltagare

Anneli Schwartz (Förvaltningschef)
Katrin Löfqvist (Sekreterare)

Utses att justera

Rebecka Gustin

Justeringens plats och
tid

Kungsgatan 9 , 2019-09-24 17:30

Sekreterare

......................................................................................................
Katrin Löfqvist

Ordförande

................................................……………………………………….
Anne Gunnevik

Justerande

................................................……………………………………….
Rebecka Gustin

Paragrafer

§108

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-09-25

Datum för anslags
2019-10-17
nedtagande
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9
.................................................
Katrin Löfqvist

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Protokoll

§ 108 2019.176 KUN

Utredning Ishall
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun (12 december 2018,
§ 226) att ge kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB i uppdrag
att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall, med
syfte att få ytterligare en isyta.

För att kunna ta fram en plan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut lämnade kultur- och
utbildningsnämnden den 25 mars 2019, § 45 ett förslag till fyrapunktsprogram som kommunstyrelsen
behövde vidta för att processen skulle kunna fortsätta. Mot bakgrund av detta program har
kommunstyrelsens den 13 maj § 99 gett nämnden i uppdrag att ansvara för framtagande av förstudie
och ekonomiska kalkyler gällande den nya ishallsanläggningen.

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 19 september angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram en förstudie som presenteras i sin helhet i bilaga
daterad den 9 september 2019. I förstudien presenterar förvaltningen de behov som finns i en framtida
hall för att möta både isföreningarnas och allmänhetens krav på tillgänglighet och utbud.

Ekonomiska kalkyler har inte beaktats i denna förstudie. Det blir en senare fråga i precessen utifrån ett
helhetsperspektiv, såväl placering som byggnation.

Rapporten ”Bygga ishall” av Svenska Ishockeyförbundet biläggs tjänsteskrivelsen.

Förstudien presenterades för arbetsutskottet för kultur, fritid, turism och evenemang den 18 september
§ 34.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Protokoll

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förstudien och översänder den till kommunstyrelsen.

Expedieras till
Kommunstyrelsen, Alingsåshem

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

§ 99 2019.310 KS

Uppdrag till kultur- och utbildningsnämnden - Utredning Ishall
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har den 25 mars 2019, § 45 lämnat förslag
att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att processen med en ny ishallsanläggning i Alingsås
ska kunna fortsätta.
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun den 12
december 2018, § 226 att ge kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell
tillbyggnation av nuvarande ishall, med syfte att få ytterligare en isyta.
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår i sin skrivelse tre geografiska områden som
intressanta, när det gäller lokalisering av en ny ishallsanläggning. De områden som avses är;
Savannen, Lyckanområdet, samt Bolltorps industriområde. Beträffande den nuvarande
ishallens lokalisering i Nolhaga har, enligt förvaltningens skrivelse, en bedömning gjorts att
den inte utgör en möjlig plats för en ny ishall eller ombyggnation av befintlig.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 mars 2019 om en plan i fyra punkter för
fortsatt hantering av ärendet.
1. Definiera behovet
2. Ekonomisk beredning samt framtagande av detaljplan
3. Samhällsstrategisk grupp bör involveras
4. Tidsplan
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 30 april 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har utifrån valda delar av kultur- och utbildningsnämndens fyra
punkter tagit fram förslag till en handlingsplan, samt en tidplan för det inledande arbetet med
en ny ishallsanläggning.
Definition av behovet
Kommunledningskontoret föreslår att Kultur- och utbildningsförvaltningen i en förstudie tar
fram en förslagshandling, innehållande en illustration över ishallsanläggningen, samt en
definition över vilka övriga behov en ny ishallsanläggning förväntas uppfylla, utöver två isytor.
Beskrivningen bör vara baserad på en realistisk och dokumenterad syn över vilken
verksamhetsnivå som kan komma att bedrivas i anläggningen i framtiden. Förstudien bör
även beskriva vilka nya aktiviteter/målgrupper som kan vara aktuella att planera för i en ny
anläggning.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

KS § 99, forts
Svenska ishockey- och konståkningsförbundet har var för sig gett ut skrifter som beskriver
respektive idrotts krav/önskemål, när det gäller träning och tävling på olika nivåer. Att
definiera behovet, vad en ny anläggning bör innehålla, bör i huvudsak göras utifrån dessa
huvudverksamheters perspektiv.
Förstudien ska även ligga till grund för investeringskalkyler samt, om möjligt, en uppskattning
över framtida driftkostnader.
Lokalisering och framtagandet av detaljplan
Kommunledningskontoret föreslås leda arbetet med att utreda de av förvaltningen föreslagna
områdena. Utredningen kan beröra även andra möjliga platser. Lokaliseringsutredningen ska
genomföras i samverkan med kultur- och utbildningsförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Utredningen ska utgå från verksamhetens perspektiv och
ska utmynna i ett par alternativa förslag till lokalisering av en ny ishallsanläggning. Fokus ska
vara på centralt läge och tillgänglighet.
Av Tillväxtprogram 2019-2028, antaget av kommunfullmäktige den 12 december 2018, §
226, framgår en tydlig viljeinriktning att ta fram en plan för ishall. För att säkerställa
föreslagen tidplan behöver ett detaljplanearbete initieras. När planavtal har ingåtts avser
kommunledningskontoret att i samverkan med planavdelningen, prioritera detaljplanen i
samband med politiskt beslut om detaljplanebeställning.

Tidplan
Kommunledningskontoret föreslår en enkel tidplan beträffande ovan nämnda utredningar:
Maj-2019: Start arbete med utredning av lämpliga platser för lokalisering av ny
ishallsanläggning.
Maj-2019: Start arbete med förstudie och ekonomiska kalkyler av ny ishallsanläggning.
September-2019: Presentation inför beslut i kommunstyrelsen, av förslag till lokalisering av
ny ishallsanläggning.
September-2019: Presentation inför kommunstyrelsen av förstudie samt ekonomiska
kalkyler.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-05-13

KS § 99, forts
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 maj 2019, § 85.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunstyrelsen föreslår att kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för
framtagande av förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya ishallsanläggningen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att leda arbetet med
framtagande av förslag till lokalisering av ny ishallsanläggning. Arbetet ska ske i samverkan
med kultur- och utbildningsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och
Fastighetskoncernen AB Alingsås Rådhus.
3. Kommunstyrelsen godkänner den förslagna tidplanen för uppstart och redovisning av
utredningsarbetet med en ny ishallsanläggning.
Expedieras till
KoUf, SBK, FARAB, Klk

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Avrop option gällande gemensamt IT-stöd för hälso- och
sjukvård i Västra Götalandsregionen
Ärendebeskrivning
Västra Götalandsregionen (VGR) erbjuder alla kommuner att avropa upphandlat it-system
Millennium och teckna drift- och samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. Senast
den 30/4 2020 ska avtal om avrop och samverkansavtal ha inkommit till VGR från Alingsås
kommun. Drift- och förvaltningsavtalet tecknas i samband driftstart.
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbete mellan VGR och kommunerna i
Västra Götaland, i syfte att skapa en modern vårdinformationsmiljö som ger invånarna en
tillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. Västra
Götalandsregionen (VGR) har genom fullmakter från samtliga 49 kommuner i Västra
Götaland upphandlat ett nytt it-stöd för vårdinformation, Millennium. Ett av upphandlingens
främsta syfte var VGR:s behov av ett nytt kärnsystem. Det skall även tillgodose planering
och informationsöverföring mellan vårdens olika huvudmän. I dag hanteras delar av dessa
vårdövergångar i vårdplaneringssystemet Samsa (samordnad vård- och omsorgsplanering).
Vård- och omsorgsförvaltningens legitimerade personal och handläggare inom både vårdoch omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen arbetar dagligen med vårdplanering i
Samsa tillsammans med sjukhus och vårdcentraler.
Bakgrunden till fullmakt och option är att funktionalitet för vårdplanering kommer att bli en del
av VGR:s kärnsystem. Optionen innehåller dessutom utökade funktioner som bland annat
omfattar delar av den offentliga elevhälsans arbete vilket Samsa inte stödjer i dag. Den
option som Alingsås har givit fullmakt för innehåller följande funktioner:
 direkt informationsutbyte med samtycke


rätt information på rätt plats – i stället för att skicka fax, mejl, journaler och remisser



stödjer in- och utskrivningsprocessen från slutenvården



stödjer samordnad individuell planering (SIP)



stödjer övergång från barnhälsovård till elevhälsa



patientportal.

Millennium kommer att implementeras av leverantören Cerner Sverige AB och VGR kommer
att ansvara för driften. Avtalstiden är tio år med möjlighet till förlängning. Ett samverkansavtal
som reglerar samverkan och ansvarsfördelning mellan VGR och kommunen i förhållande till
varandra och till leverantören Cerner Sverige AB, upprättas i samband med godkännande av
optionen.
Förvaltningens yttrande
Det är flera förvaltningar som berörs av förändringen. Det är främst vård-och
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen, men även barn- och ungdomsförvaltningen
och kultur- och utbildningsförvaltningen berörs, om än i mindre omfattning. Alla förvaltningar
tillstyrker att optionen ska avropas och att samverkansavtalet ska tecknas.
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Enligt den senaste versionen av drift- och förvaltningsavtal så följer ett antal frågor som
måste hanteras av kommunen, både organisatoriska och ekonomiska. Införandet av
Millennium kommer att generera både engångskostnader och löpande drift- och
supportkostnader till både VGR och till Cerner. Alingsås egen it-miljö kommer att behöva
anpassas efter de krav som VGR ställer på kommunerna. Varje kommun ska också stå för
en egen första linjen-support, administration av konton, tilldela roller och behörigheter och
sköta loggning. Vi ska också bemanna för katastrofberedskap såsom IT-TIB (it-tjänsteman i
beredskap eller liknande). Privata kommunala utförare av vård omfattas av kommunens avtal
och ansvar. Det innebär utökad administration och support till icke-anställd personal samt
oklara kostnadsökningar för nät och licenser. Idag ansvarar privata utförare av vård för egen
nätuppkoppling och anslutning till Samsa samt för egen hantering av katalog- och
inloggningstjänster.
Millennium erbjuder ökade möjligheter till samverkan och något fler funktioner. Utifrån
patientperspektivet är det samverkansfunktionen som är den verkliga nyttan. Det är inte
heller möjlighet att välja bort deltagandet eftersom samordnad vårdplanering regleras av
hälso- och sjukvårdsansvarsavtal och överenskommelser mellan kommunerna och VGR. I
det fortsatta arbetet är det mycket viktigt att Alingsås kommun fortsätter att aktivt påverka
den fortsatta processen, för att skapa bästa förutsättningar för kommunen utifrån vår
infrastruktur och verksamhetens behov. Driftstart för vårt område är i dagsläget planerad till
våren 2022 och Millennium beräknas vara infört i hela regionen i slutet av 2023.
Ekonomisk bedömning
Kostnadsbilden är fortfarande inte klar men har genom den senaste versionen av driftavtalet
kraftigt förbättrats. Den slutliga versionen kommer med stor sannolikhet inte att vara klar
förrän efter avropstidens utgång.
Vissa slutsatser kan dock dras. Dagens kostnader för Samsa utgår från kommunstorlek och
vi betalar cirka 100 000 kr per år inklusive vissa nätkopplingar och overheadkostnader, och vi
har ca 110 personer som använder systemet. Utifrån nuvarande avtalsförslag med
Millennium så uppgår engångskostnaden till Cerner för systemets implementering till cirka
100 000 kr med ett årligt driftsunderhåll om cirka 8 000 kr. Cerners kostnader utgår från
kommunstorlek. Utöver det så tillkommer drift- och förvaltningskostnader till VGR.
Kostnaderna till VGR utgår från antalet användare. Det kommunala användarantalet
beräknas öka med införandet av Millennium med ca 20-30 personer, bland annat från
elevhälsan. Därtill kommer privata utförare som vi inte ansvarar för idag och därför är svåra
att beräkna. Grovt räknat så hamnar driften årligen på mellan ca 250 000–350 000 kr utifrån
den information vi har idag. Omfattningen av framtida investeringsbehov för teknisk
infrastruktur är i dagsläget okänd med hänvisning till att vägvalen inte är helt klara och
beslutade.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Avrop av option 1 för IT-system Millenium till VGR godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna drift- och samverkansavtalet
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Beslutet ska skickas till
Västkom

Maria Standar
Kommundirektör

Cecilia Knutsson
Stabschef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-03-26
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-02-21
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Kommunhuset, Kungälvs kommun

Protokollsutdrag
§ 111. Framtidens vårdinformationsmiljö – tecknande av optioner
Diarienummer: 2019-00338
Beslut
Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa den angivna målbilden som
sin egen.
Medlemskommunerna rekommenderas att besluta att avropa option 1 som ett steg
på vägen mot målbilden.
Sammanfattning av ärendet
För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård initierades
2015 ett samarbete mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen
(VGR) inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö. Tillsammans med
VGR:s digitaliseringsråd har en målbild tagits fram som visualiserar nutidens
möjligheter. Ett första steg i den nya informationsmiljön är upphandling och
implementering av ett IT-stöd. VGR har genom fullmakt från kommunerna
upphandlat ett kärnsystem, Millennium, till den nya vårdinformationsmiljö som
ska implementeras. Optionserbjudanden skickades till kommunerna i två
erbjudanden den 12 juni respektive 14 augusti 2019. Kommunerna har via upp till
tre optioner möjlighet att avropa upphandlad lösning.
Västkoms (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) styrelse fattade
2019-06-18 beslut angående Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), se
protokoll § 15.
GR:s förbundsstyrelse behandlade 2019-09-27 ett första förslag i ärendet och
beslöt då att det skulle återremitteras i avvaktan på ett kompletterat erbjudande till
kommunerna som visade sig vara på gång.
Ett kompletterat erbjudande om att avropa optioner om gemensamt IT-stöd för
hälso- och sjukvård i Västra Götaland gick ut per e-post till kommunerna 2019-1213 direkt från Västra Götalandsregionen. Förslaget är som tidigare att
rekommendera alla kommuner att besluta att den gemensamma målbilden ska
fastställas samt att option 1 ska avropas.
Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Protokoll från Västkoms styrelse 2019-06-18, § 15
Projektdirektiv kommun FVM
TU Västkom FVM
FVM – information från Västkom 2019-12-13
Länk: Framtidens vårdinformationsmiljö

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Justeras:
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-02-21
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Kommunhuset, Kungälvs kommun

Vid protokollet
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Marina Johansson
Justerare

Justeras:

Sida 126 av 283

2 (2)

Förbundsstyrelsen – ärende 6
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2020-01-14, diarienummer: 2019-00338

Framtidens vårdinformationsmiljö –
tecknande av optioner
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna att
fastställa den angivna målbilden som sin egen.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna att
besluta att avropa option 1 som ett steg på vägen mot målbilden.

Sammanfattning av ärendet
För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård initierades
2015 ett samarbete mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen
(VGR) inom ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö. FVM är ett sätt att möta
regeringens vision för e-hälsa 2025. Programmet är Västra Götalandsregionens
(VGR) viktigaste digitaliseringssatsning. VGR har identifierat att nuvarande
informationsmiljö (verksamhetssystem) inte uppfyller de behov av information,
kommunikation och interaktivitet som finns hos invånare, vård-och
omsorgspersonal samt forskare och myndigheter. Därav införs en ny, hållbar,
modern och sammanhållen informationsmiljö, som kan möta behoven och kraven
från såväl invånare som berörda verksamheter. Tillsammans med VGR:s
digitaliseringsråd har en målbild tagits fram som visualiserar nutidens möjligheter.
Ett första steg i den nya informationsmiljön är upphandling och implementering av
ett IT-stöd. VGR har genom fullmakt från kommunerna upphandlat ett
kärnsystem, Millennium, till den nya vårdinformationsmiljö som ska
implementeras. Optionserbjudanden skickades till kommunerna i två erbjudanden
den 12 juni respektive 14 augusti 2019. Kommunerna har via upp till tre optioner
möjlighet att avropa upphandlad lösning.
Västkoms (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation) styrelse fattade
2019-06-18 beslut angående Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), se
protokoll § 15. När det gäller Option 1 ”Informationsutbyte mellan vårdgivare” ser
Västkom inte något alternativ som stödjer vårdens övergångar (samordnad
vårdplanering) in- och utskrivning från slutenvården samt samordnad individuell
planering (SIP).
Kompletterat erbjudande
GR:s förbundsstyrelse behandlade 2019-09-27 ett första förslag i ärendet och
beslöt då att det skulle återremitteras i avvaktan på ett kompletterat erbjudande till
kommunerna som visade sig vara på gång.
Ett kompletterat erbjudande om att avropa optioner om gemensamt IT-stöd för
hälso- och sjukvård i Västra Götaland gick ut per e-post till kommunerna 2019-1213 direkt från Västra Götalandsregionen.

Framtidens vårdinformationsmiljö

1 (2)
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Förbundsstyrelsen – ärende 6
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2020-01-14, diarienummer: 2019-00338

Kompletteringen består i att prisbilden har förbättrats för att ett mer attraktivt
erbjudande ska skapas för kommunerna. Cerner, leverantör av systemet
Millennium, har gjort en revision av den prismodell som tidigare angetts. Det
betyder att den beräknande implementeringskostnaden för kommunerna nu är
betydligt lägre. Dessutom har VGR:s beräknade förvaltnings- och driftskostnader
minskat med tio procent jämfört med tidigare. VGR avser även att undersöka
möjligheten att införa ett pristak för kommunerna för förvaltning och drift av
Millennium.
Utifrån detta utvecklade erbjudande ska en kommunikationsinsats göras för att
underlätta för de 49 kommunerna att fatta beslut som ger förutsättningar att nå
målbilden. Dessutom ska ytterligare åtgärder genomföras för att utveckla
erbjudandet kopplat till VGR:s drift och förvaltning av systemet. Tidplanen är
framflyttad och konsekvens av det är att avrop av optioner kan ske fram till 30 april
2020.
Förslaget är som tidigare att rekommendera alla kommuner att besluta att den
gemensamma målbilden ska fastställas samt att option 1 ska avropas.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Protokoll från Västkoms styrelse 2019-06-18, § 15
Projektdirektiv kommun FVM
TU Västkom FVM
FVM – information från Västkom 2019-12-13
Länk: Framtidens vårdinformationsmiljö

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Framtidens vårdinformationsmiljö
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1 Bakgrund och beslut om FVM
1.1 Bakgrund
Svensk vård och omsorg samt socialtjänst befinner sig i kontinuerlig förändring driven av
demografiska förändringar, ekonomiska realiteter, ökat individfokus och teknisk utveckling. Dagens
verksamhetssystem är, såväl på landstingssidan som i den kommunala verksamheten, i behov av
utveckling mot ökad teknisk öppenhet, bättre följsamhet mot standarder och aktuell lagstiftning.
Utmaningarna är identifierade på nationell nivå men det stora arbetet måste ske regionalt och lokalt.
Västra Götalandsregionen har genom programmet Framtidens Vårdinformationsmiljö kraftsamlat för
att möta de behov som ställs på verksameten. Det är huvudmännens bestämda uppfattning att för att
arbetet med att utveckla framtidens vårdinformationsmiljö ska bli framgångsrikt

•
•
•

måste kommunerna och VGR samarbeta till gagn för våra invånares bästa,
ska vår samverkan medverka till att skapa effektiva och moderna verksamheter med hög grad
av legitimitet och tillit hos befolkningen,
måste parterna tillsammans påverka den nationella nivån och medverka till lösningar som
utvecklar våra respektive sektorer.

26 oktober 2016 beslutar sig Västra Götalandsregionen för att genomföra upphandlingen av nytt
kärnsystem i egen regi.
VGR genomförde upphandlingen genom upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog för egen
räkning samt på uppdrag av de kommuner som lämnat fullmakt till VGR om deltagande i
upphandlingen. Efter utvärdering tilldelades kontraktet Cerner Sverige AB i november 2018.
FVM ansvarar för att införa Cerners Millennium i regionen enligt den av Västra Götaland fastställda
implementeringsstrategin. Arbetet innebär att processer och arbetssätt måste enas, förankras och
etableras och en regiongemensam informationshantering ska tas fram genom en standardisering av
termer och begrepp.
FVM är ett omfattande och långsiktigt förändringsprogram som förväntas pågå i minst 4 år. Arbetet
med införandet av en gemensam informationsmiljö görs i nära samarbete med de 49 kommunerna i
Västra Götaland.
1.1.1 FVM-programmets syfte
Såväl invånare som medarbetare inom vården samt beslutfattare har rätt att förvänta sig att
vårdinformationsmiljön utvecklas i takt med den övriga digitala utvecklingen i samhället och ger nytta
i det dagliga arbetet. Programmets syfte är att:
•
•
•
•

skapa incitament för verksamhetsutveckling, inklusive arbete med standardisering kopplat till
begrepp som process, teknik, patientsäkerhet och kvalitet, vilket är nödvändigt för
genomförandet av detta program
etablera förutsättningar för arbetet med en gemensam informationsstruktur omfattande
informationsmodeller och termer/begrepp system
ge invånaren en ökad tillgänglighet till och enklare kommunikation med vården
ge invånaren möjlighet till att ta aktiv del i och ansvar för sin hälsa och sjukvård
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ge vårdverksamheten tillgång till en användarvänlig informationsmiljö i realtid med beslutsoch processtöd. Rätt information på rätt plats och i rätt tid
ge kvalitetssäkrad information för att kunna utveckla vårdens processer och dess arbetssätt
ge verktyg för forskning, utveckling och utbildning
ge ett lättillgängligt verktyg för myndigheter och vårdgivare så att arbetet med kvalitets- och
ledningssystem underlättas

1.2 Kommun-FVM:s syfte
Syftet är att invånarens resa inom vården ska bli enklare genom samarbetet mellan Västra
Götalandsregionen och länets 49 kommuner.

1.3 Referens till beslut
Projekt Kommun-FVM är en del av programmet FVM, ett program som ägs och drivs av Västra
Götalandsregionen tillsammans med kommunerna via VästKom. För närmare beskrivning av
programmet hänvisas till Programplan FVM.
VästKoms styrelse har beslutat om en tvåårig satsning inom vård och omsorg, en kraftsamling
gentemot VGR. Kraftsamlingen innebär att VästKom och Kommunalförbunden kan stödja och
samordna kommunerna.

1.4 Prioritering
Om en konflikt uppstår gällande projektets måluppfyllnad (här beskriven som kvalitet, tid och
kostnad) ska en prioritering ske enligt följande:
Kvalitet 30 %, Tid 50 %, Kostnad 20 %
Det innebär att även om kvaliteten är viktig så är det viktigare att hålla tidsplanen och båda dessa
faktorer prioriteras högre än att hålla budget. Detta eftersom projektet ingår i en samlad tidplan och
förskjutningar i tidsplanen beträffande go-live innebär stora merkostnader för verksamheterna.
Beslut om förändringar som påverkar projektets måluppfyllnad fattas av kommunernas styrgrupp
SSVIT.

2 Projektets omfattning och resultat
2.1 Projektets resultat/mål
•
•
•

Projektet ska resultera i ett tydligt beslutsunderlag och bra stöd till kommunernas analys av
VGR:s erbjudande.
Projektet ska resultera i att att samtliga kommuner deltar aktivt, efter egen förmåga, i
implementationen av de optioner kommunerna avropar.
Projektets mål är att tillsammans med VGR skapa förutsättningar för att samtliga 49
kommuner ska kunna utbyta information motsvarande informationsmängderna i option 2 och
3, oavsett om option 2 och 3 avropas eller ej.
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2.2 Projektets omfattning och avgränsning
2.2.1 Omfattning
I projektet ingår att:
-

Delta för kommunernas räkning i FVM:s projekt- och ledningsstruktur på samtliga
nivåer i enlighet med samverkansavtal inklusive samverkansmodell.
Se till att rätt kompetens finns tillgänglig i FVM-arbetet, i rätt tid och omfattning.
Påverka och bidra till att de optioner som erbjuds av Cerner och VGR blir attraktiva.
Ansvara för förankring av optionerna och stöd till beslutsprocessen i de 49
kommunerna.
Tillhandahålla stöd och metod för att analysera optionerna.
Medverka till att en förvaltningsorganisation etableras för att samordna VGR och
kommunernas önskemål och krav i förhållande till leverantören.
Skapa förutsättningar för informationsutbyte mellan vårdens huvudmän genom att
en modell för informationsutbyte etableras.
Säkerställa förutsättningarna för en hög kvalitet i kommunernas implementation
genom att övergripande leda arbetet med optionernas införande innebärande bland
annat att
o säkra att de 49 kommunerna har plan för genomförande - införa
standardiserade processer och tillhörande arbetssätt
o säkra att de 49 kommunerna har plan för att utbilda samtliga berörda
medarbetare i Millennium
o koordinering av de kommunala implementeringsprojekten, delregionalt,
inom respektive införandeområde
o säkra övergripande plan för att minimera produktionsstörning vid
driftsättning

2.2.2 Avgränsning
I projektet ingår inte att:
-

-

Organisera, genomföra, finansiera implementeringsprojekt för utrullning av lösningen och
säkra effekthemtagning i varje kommun. Under implementeringsfasen kommer det att krävas
en utbyggd lokal struktur inom verksamheten, med en lokal implementeringsansvarig vid
varje förvaltning/kommun.
Kommunens relation med sina privata utförare.
VGR:s ansvar och roll som ägare av FVM-erbjudandet.

3 Projektets övergripande aktiviteter
3.1 Beslutspunkter och milstolpar
-

Direktiv beslutas.
Projektplan beslutas
Kommunikationsplan beslutas
Beslut av implementeringsansvariga, delregionalt.
Beslut på samordningsstruktur för elevhälsan
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Kommunernas beslut om erbjudande (26 november).

3.2 Leveranser
-

-

Projektplan
Kommunikationsplan med bland annat
o Tydliggjord tidsplan och beslutsprocess för de 49 kommunerna.
o Statusuppföljning av kommunernas implementation
o Kontinuerliga statusbeskrivningar på efterfrågade och deltagande
ämnesexperter i FVMs arbetsgrupper
o Kommunikationsaktiviteter och ansvarsfördelning för att föra dialog med
berörda målgrupper, såsom nyhetsbrev, nätverksmöten, mm
Resursbehovsplan för deltagande kommuner
Ett attraktivt erbjudande
Tillhandahålla stöd och metod för att analysera optionerna.
Ta fram förslag på förvaltningsorganisation
Ta fram modell för informationsutbyte motsvarande informationsmängderna i option
2 och 3
Förslag på samverkansstruktur på elevhälsoområdet som kan motsvara
kommunernas behov av samverkan i samarbetet med VGR samt ge möjlighet till
kommunövergripande samarbete

4 Organisation, bemanning & styrning
4.1 Organisation och styrning FVM programmet
FVM är ett omfattande program som till stor del genomförs och styrs tillsammans med Cerner. Det
består av ett antal projekt i kombination med aktiviteter i verksamheten som syftar till att uppnå
programmets effektmål. Programmet har en livscykel på flera år och leveranser sker främst via
projekten som ingår i programmet. I samverkansavtalets samverkansmodell beskrivs kommunernas
möjligheter till påverkan under implementationsprogrammet.

4.2 Den kommunala organisationen och styrningen
Under implementeringsfasen och i samarbetet med VGR etableras en gemensam kommunsamordning
som samordnar implementeringen för kommunerna i Västra Götaland och som säkrar politisk och
administrativ förankring.
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4.2.1 VästKoms styrelse
Projektet arbetar på uppdrag av
projektägaren VästKoms direktör och
beställaren VästKoms styrelse.
4.2.2 SSVIT
Projektets styrgrupp är SSVIT
(Strategiska styrgruppen för samordnad
IT-utveckling i VG). SSVIT har det
övergripande ansvaret för projektet och
dess genomförande. Gruppen beslutar i
frågor av strategisk art.
Gruppen bemannas av de fyra kommunalförbundsdirektörerna, en kommunchef per
kommunalförbund, två representanter från Göteborgs Stad samt direktör och länssamordnare från
VästKom.
För de frågor av gemensam strategisk karaktär inom digitaliseringsområdet som kommunerna har
med Västra Götalandsregionen, används forumet SITIV – Styrgrupp IT I Väst. Genom SITIV ges
möjlighet till överenskommelser och ställningstaganden som inte ryms inom FVM:s
programorganisation. Kommunernas företrädare i SITIV är en delmängd av företrädarna från gruppen
SSVIT.
4.2.3 Kommun-FVM arbetsutskott
Kommun-FVM-AU etableras för att koordinera och besluta om ärenden av taktisk art. Gruppen är
beredande till styrgruppen. VästKoms projektansvarige är ansvarig för gruppen. I gruppen ingår
kommunföreträdare i FVM:s ledningsstruktur, tillika medlemmar i SSVIT: VästKoms Direktör och
Göteborgsregionens förbundsdirektör, VästKoms ansvarig för socialtjänst & hälso- och sjukvård samt
projektledaren för Kommun-FVM.
4.2.4 Kommun-FVM arbetsgrupp
Kommun-FVM arbetsgrupp etableras för att operativt genomföra kommunernas projektdirektiv.
Gruppen leds av Kommun-FVM:s projektledare. I gruppen ingår projektdeltagare med ansvar för
exempelvis: informatik, teknik, elevhälsa samt hälso- och sjukvård.
4.2.5 FVM kommunprojekt
De uppgifter i detta direktiv som är i direkt relation med FVM hanteras inom FVM kommunprojekt.
FVM kommunprojekt är en del av FVMs programorganisation och är bland annat inkluderad i
programmets riskhantering. FVM kommunprojekt ansvarar för samordningen av avropande
kommuners implementering av Millenium. Kommunerna ges detta stöd i de delregionala
implementeringsområdena via kommunalförbunden och VästKom. Personella resurser som avsätts för
att koordinera implementeringen leds av Kommun-FVMs projektledare.

4.3 Roller Kommun-FVM
4.3.1

Projektägare Kommun-FVM.
Projektägare är den roll som har det högsta övergripande ansvaret i projektet. Projektägare i projekt
Kommun-FVM är VästKoms direktör. Projektägaren är ytterst ansvarig för att projektet når sina
uppställda mål. Projektägaren är ordförande i projektets styrgrupp SSVIT och medverkar i Kommun-
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FVM arbetsutskott (AU). Projektägaren deltar i FVM programstyrgrupp samt FVM Beredning (se
samverkansmodell)
Projektägaren rapporterar till projektets styrgrupp SSVIT samt till beställaren VästKoms styrelse.
4.3.2 Projektansvarig Kommun-FVM
Projektansvarig Kommun-FVM ansvarar för att programmet levererar enligt kommunernas
projektdirektiv. Projektansvarig är föredragande i projektets styrgrupp SSVIT samt samordnar arbetet
i FVM-Kommun AU. Projektansvarig deltar i FVM Programledning (se samverkansmodell).
Projektansvarigs uppdrag är:
•
•
•
•
•

att leda arbetet och ansvara för att projektets mål infrias samt att tids- och
kostnadsramar hålls.
Att ansvara för projektets ekonomi
Att ansvarar för personalfrågor inom projektet
Att rapportera till stygrupp och projektägare
Att ansvarar för all extern kommunikationen från projektet.

4.3.3 Projektledare Kommun-FVM
Kommun-FVM:s operativa arbete leds av en projektledaren som rapporterar till projektansvarig.
Projektledaren leder det operativet arbetet och är ansvarig för projektdeltagarnas uppdragsplanering.
Projektledaren deltar i programmets POS-grupp (programoperativ styrning)
•
•
•

Ansvarig för intern kommunikation riktad till deltagare och grupper som aktivt
deltar i projektets arbete. Exempelvis: styrgrupper, projektledare och
programdeltagare, ämnesexperter, kontaktpersoner.
Att genomföra projektägarens direktiv under projektansvarig Kommun-FVMs
ledning.
Att upprätta förslag till projektplan och övriga dokument som krävs för projektets
genomförande såsom riskanalys, tids- och aktivitetsplaner.

4.3.4 Projektdeltagare Kommun-FVM
Kommun-FVM:s operativa arbete drivs av projektets personella resurser. Projektledaren är ansvarig
för projektdeltagarnas uppdrag.
4.3.5 Kommunala ämnesexperter
I respektive projekt i FVM kommer kommunal kompetens vara deltagande. Merparten av dessa
kommunala resurser kommer från respektive deltagande kommun. En kommunal ämnesexpert deltar
på kommunens uppdrag aktivt i arbetet under en begränsad tidsperiod.
4.3.6 Kompetensråd
Etablerade och nya kompetensråd nyttjas för att säkerställa det kommunala perspektivet. Exempel på
kompetensråd är ALVG (arkitekturledningsgruppen) och beredningsgrupp VGK.
4.3.7 Kontaktpersoner
Varje kommun ska utse en till tre personer som ansvarar för att förbereda kommunen fram tills
eventuellt avtalstecknande. Efter avtalstecknande utser kommunen kontaktpersoner för det fortsatta
arbetet.
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4.3.8 Mottagare av projektets resultat
Projektägaren, VästKoms direkör, informeras löpande om projektets status och resultat. VästKoms
direktör rapporterar vidare till VästKoms styrelse och styrgrupp SSVIT.

4.4 Resursbehovsplan
Resurs
Projektägare
Projektansvarig
Projektledare
Projektdeltagare Option 2
Projektdeltagare Option 1 & 3
Projektdeltagare IT
Projektdeltagare informatik
Kommunikatör
Processledare
Ämnesexperter

Kompetens
Beslutsfattare
Projektledning, koordinering
Projektledning, koordinering
Projektledning, koordinering
elevhälsa
Projektledning, koordinering HSL
Projektledning, koordinering teknik
Projektledning, koordinering
informatik
Kommunikation
Processledare workstream elevhälsa
Kommunernas ämnesföreträdare

Total

Omfattning
30%
50%
100%
50%
100%
50%
100%
40%
100%
?%
620%

5 Projektets ekonomi
5.1 Finansiering
VästKoms styrelse har tagit beslut att finansiera arbetet med FVM 2019-2020. För perioden 20212023 behöver finansiering tas fram.
Beslutet motsvarar cirka fem miljoner i projektkostnader samt cirka 4 miljoner i resurser som arbetar
på kommunalförbunden (eSamordnare med fokus på eHälsa).

5.2 Drifts- och underhållskostnader
Ingen drift, support och/eller licenskostander att hantera inom ramen för detta projekt. Det bekostas av
respektive avropande kommun.

6 Övriga förutsättningar för projektet
6.1 Uppföljning och rapportering
Projektledare ska rapportera status regelbundet till FVM programkontor genom skriftliga och muntliga
rapporter. Rapportering sker utgående från fastställd mall. Regelbundna avstämnings- och
planeringsmöten genomförs.
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7 Riskhantering
Riskhantering i projektet följer rutiner för Riskhantering i Programplan Framtidens
Vårdinformationsmiljö, RS 2018-05223.
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Tjänsteutlåtande 2019-06-18
Till styrelsen

Framtidens Vårdinformationsmiljö, FVM
Förslag till beslut:
Styrelsen beslutar
att för egen del fastställa nedanstående målbild som sin egen,
att rekommendera kommunalförbunden att rekommendera sina kommuner att fastställa den
nedan angivna målbilden som sin egen,
att mot bakgrund av den angivna målbilden rekommendera kommunalförbunden att
rekommendera sina kommuner att besluta att avropa option 1 som ett steg på vägen mot
målbilden samt
att fastställa förslag till projektdirektiv Kommun-FVM enligt bilaga.

Bakgrund
För att möjliggöra en sammanhållen, tillgänglig, säker och jämlik vård så initierades 2015
ett samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) inom ramen för
Framtidens vårdinformationsmiljö – FVM. VGR har därefter genom fullmakt från
kommunerna upphandlat ett kärnsystem, Millenium, till den nya vårdinformationsmiljö
som ska implementeras. Kommunerna har via upp till tre optioner möjlighet att avropa
upphandlad lösning. Till upphandlingen levererar VGR drift, support och förvaltning av
Millennium.
Kommunerna har haft med företrädare i förberedande arbete samt i upphandlingsprojektet
med personal från VästKom, kommunalförbunden samt representanter från olika
kommuner. Mer information om genomförda aktiviteter finns på hemsidan:
www.vastkom.se/fvm

Mål
Med målet att invånarens resa inom vården ska bli enklare samarbetar VGR och länets 49
kommuner i Framtidens vårdinformationsmiljö. Detta har varit utgångspunkten för
VästKom och kommunalförbundens engagemang.
För invånaren spelar huvudman ingen roll. Regeringens vision för ehälsa 2025 är att:
”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans
möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 40222 Göteborg Besök: Anders Personsgatan 8, Göteborg Tel: 072-707 45 50
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 858501-2084
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välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i
samhällslivet.”1. FVM är ett sätt att ta ett steg närmare denna vision.
Tillsammans med VGR:s Digitaliseringsråd har vi enats om en målbild. En målbild som
visualiserar nutidens möjligheter: Det här är berättelsen om Tim

Strategiskt val
Att avropa en eller flera optioner ska vara ett strategiskt val. När kommunen fattar sitt beslut
bör det göras som ett steg på vägen till kommunens målbild. Värdera nyttor och konsekvenser för
invånare (brukare, patient, elev), medarbetare och beslutsfattare.
När det gäller Option 1 “Informationsutbyte mellan vårdgivare” ser VästKom inte något
alternativ som stödjer vårdens övergångar (samordnad vårdplanering), in och utskrivning från
slutenvården samt samordnad individuell planering (SIP). Detta innebär att alla kommuner bör
besluta att denna option ska avropas.

Erbjudande till kommunerna om stöd i analys- och beslutsprocessen.
VästKom och kommunalförbunden vill på olika sätt stödja kommunerna i analys- och
beslutsprocessen inför kommunens beslut om att avropa optioner eller ej.

Stöd till analys och beslut

Till stöd för värdering av erbjudandet erbjuder VästKom och kommunalförbunden ett antal
aktiviteter. Aktuella aktiviteter nås via www.vastkom.se/fvm. Nedan följer några exempel.
Aktiviteter
- VästKom deltar på VGR:s informationsmöten för kommunerna, där erbjudandet
presenteras
- Besök på kommunalförbundens chefsnätverk för strategisk dialog kring erbjudandet
- Regelbunden information till kommunernas kontaktpersoner
- Öppet-forum FVM, regelbundna videomöte (har erbjudits sedan 2018)
- Stöd till kommunernas nyttoanalys

I samband med att arbetet nu går över i en implementeringsfas behöver kommunsidan
organisera sig tillsammans. I det förslag till samverkansavtal med bilaga som kommunerna
får med i optionserbjudandet från VGR föreskrivs att det ska finnas en gemensam
kommunsamordning (läs VästKom) eftersom många frågor måste kunna hanteras
gemensamt med hela kommunkollektivet. Med anledning av detta har ett särskilt
projektdirektiv utarbetats. Direktivet följer i stort den direktivmall som VGR har för alla sina
1

Regeringens vision för ehälsa 2025.
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interna projekt. Inte relevanta delar har uteslutits. Direktivet reglerar ansvar och roller i det
fortsatta arbetet. Kommunernas gemensamma styrgrupp för digitaliseringsfrågor SSVIT
(Strategisk styrgrupp för verksamhetsutveckling med stöd av IT) har ställt sig bakom
förslaget till direktiv och föreslår att styrelsen fastställer detsamma.
Göteborg den 10 juni 2019
Thomas Jungbeck

Karl Fors

Sida 147 av 283

2019-12-13
Till
Kommunstyrelsernas ordförande i Västra Götalands kommuner
Kommundirektörer i Västra Götalands kommuner
Förbundsdirektörer i de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland
Kommunernas kontaktpersoner för FVM

Uppdaterat erbjudande från Västra Götalandsregionen
och Cerner till länets kommuner
Idag, den 13 december 2019, kommer ett uppdaterat erbjudande att skickas ut till era
kommunbrevlådor. Avsändaren är Västra Götalandsregionen (VGR) och Cerner.
Som ni vet har vi på VästKom, tillsammans med flera av era medarbetare som deltar i
programmet, lagt ner mycket gemensamt arbete under hösten. Syftet har varit att
åstadkomma ett mer attraktiv erbjudande för kommunerna. Vi har också haft samtal och
förhandlingar på en strategisk nivå.
Cerner har arbetat tillsammans med VästKom och VGR. Vi har tillsammans gjort
studiebesök i två kommuner och utifrån det har Cerner tagit fram en strategi för att kunna
estimera kostnader vid implementering.
När det gäller kostnader för drift och förvaltning så har kommunerna genom
Teknikkontaktpersonerna svarat på enkäter med frågor från VGR IT om licenser och
användare. Detta underlag har varit en del i licensöversyn och utredning av olika tekniska
miljöer. Resultatet är nya uppskattade kostnader för drift, support och förvaltning.

Ett mer attraktivt erbjudande
Sammanfattningsvis är det erbjudande som nu går ut till er, mer attraktivt än tidigare.
Generellt är kostnaderna lägre. VästKoms bedömning är att det som Cerner erbjuder är
baserat på rimliga antaganden och har en rimlig prisnivå. VästKom bedömer att
kostnaderna för drift- och förvaltning från VGR IT fortfarande är för höga för att fullt ut vara
attraktiva för kommunerna. Denna bedömning baserar VästKom på dialoger vi har haft
med kommunerna och på jämförelser med dagens system SAMSA.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG
E-post: info@vastkom.se
Org.nr: 858501-2084

Besök: Anders Personsgatan 8, GÖTEBORG
www.vastkom.se
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Processen fortsätter
Samtidigt som ni kommuner nu får komplettering till tidigare utskickat erbjudande så har
VästKoms politiker i arbetsutskottet den 10 december haft en dialog om situationen.
VästKoms arbetsutskott beslutade på mötet att bjuda in VGR:s politiker till en gemensam
dialog. Syftet är att skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt så att samtliga
kommuner kan vara med på resan in i framtidens vårdinformationsmiljö, tillsammans med
VGR till nytta för invånaren. Mötet kommer att ske i januari 2020.

Bygger på ett nära samarbete med patienten i centrum
Syftet med Framtidens Vårdinformations Miljö (FVM) i Västra Götaland är att skapa en
modern informationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig hälso- och sjukvård med hög
kvalitet och stor delaktighet.
För att nå FVM-programmets syfte krävs ett nära samarbete mellan VGR och länets
kommuner. Under upphandlingen definierades de tre kommunala optionerna i
kravställningen och utvärderades tillsammans. För att säkerställa ett samordnat och
effektivt införande var kravet för att fatta beslut om optionsavrop senast i november 2019.
Datumet förlängdes till den 31 mars 2020 och i nuläget förlänger vi det datumet till 30 april
2020. Förlängningen beror på att processen med att förfina erbjudandet tagit sin tid.

Arbetet fortsätter
Det är viktigt att vi inte stannar upp i vårt förberedelsearbete utan att detta fortsätter som
planerat.
Det är VGR’s uttalade förhoppning att kompletteringen av erbjudandet kommer att
underlätta de enskilda kommunernas beslutsprocess, för att tillsammans uppnå målet med
en sammanhållen informationshantering för våra invånares bästa!
VästKoms rekommendationer till de 49 kommunerna kvarstår, då vi ser Framtidens
vårdinformationsmiljö som ett viktigt steg i vår omvandling av svensk hälso- och sjukvård
med patienten i centrum.

Med vänlig hälsning
Ann-Charlotte Järnström
Verkställande Direktör, VästKom
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Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2020.071 KS

Månadsrapport finanshantering februari 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 februari 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, 2020-03-20
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MÅNADSRAPPORT

FEBRUARI 2020

Alingsås kommun - Överlikvid
Coronaoron får fäste på de finansiella marknaderna
Fram till nyligen så tycktes inget kunna dämpa det positiva humöret på aktiemarknaderna världen över.
Månaden inleddes med en kraftig börsuppgång och som alltid när värderingen på börsen skenar ökar också
känsligheten för negativa nyheter och därmed också risken för en rekyl. Bakslaget kom i slutet av månaden då
oron för coronaviruset till slut fick ordentligt fäste på de finansiella marknaderna och som konsekvens föll
börserna världen över. I USA noterade indexet S&P 500 det snabbaste 10 procentiga fallet från all-time-high
någonsin (6 dagar) och månadens sista vecka blev den sämsta sedan finanskrisen. Stockholmsbörsen (SIX PRX)
föll under månaden med 6,6% och den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk med 8,6% i lokal valuta
och 8,8% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) föll också under månaden med 8,4% i
lokal valuta, vilket motsvarar -7,9% i svenska kronor. Tillväxtmarknader föll 5,3% i lokal valuta och var ned 4,8%
i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade under månaden, från 15,3% till
19,8%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) ökade volatiliteten från 15,9% till 20,7% och den europeiska
börsens (SX5E 1Y) volatilitet ökade från 14,1% till 19,6%. Sett till valutamarknaden var den svenska kronans
utveckling mot de större valutorna varierad. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 9,68 kronor, en euro för
10,65 kronor och ett brittiskt pund för 12,36 kronor. På räntemarknaden steg yielden med 2 punkter till -1,78%
för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) och yielden på den kortare obligationen 3108 (förfall
2022) steg med 49 punkter till -1,31%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039)
föll under månaden med 28 punkter till 0,08% och yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022)
sjönk med 17 punkter till -0,51%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,43%.

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
2020-02-29

Marknadsvärde Månads2020-02-29 avkastning

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

82 141 085
22 085 465
21 653 057
31 114 452
151 512 993
41 501 672
124 403 252
45 713 702
92 136 084
47 783 660
660 045 422

0,0%
0,1%
-0,2%
-0,2%
0,0%
0,0%
-0,1%
0,2%
-0,1%
0,3%
0,0%

5 000 000

7 163 149
7 163 149
667 208 571

-0,4%
-0,4%
0,0%

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

1%
1%
100%

0,7
0,7
0,8

0%
0%

TOTALT
668 001 608
0,0%
100%
0,8
Instrumenten är indelade efter huvudsaklig exponering. Avkastningen per instrument är beräknat utifrån att instrumentet innehavs oavbrutet från den första
dagen i månaden till den sista, inklusive eventuella utdelningar och kuponger. Avkastningen per delportfölj och totalportföljen är justerad för eventuella
transaktioner som har gjorts under perioden, vilket gör att den kan skilja sig från genomsnittet av avkastningen på de enskilda instrumenten.
Totaldurationen beräknas exklusive strukturerade produkter.
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Nedan redovisas de direktägda innehavens avstämning mot kreditlimiterna. De räntefonder som
finns i portföljen har samtliga en tillfredställande genomsnittlig kreditvärdighet och en god
riskspridning. De har även en god likviditet och kan avyttras med kort varsel.
KREDITLIMITER ENLIGT POLICY
Durationskategori
0-1 år
1-3 år
A.
B.
C.
D.
E.
F.

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

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

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
2020-02-29
2020-02-29

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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Beloppsgränser och saldon februari månad

Februari 2020

Beviljad beloppsgräns (Mkr)

Saldo (Mkr)

Kvar att nyttja
(Mkr)

AB Alingsås Rådhus

343,9

-327,4

16,5

Fabs AB

1 159,0

-1 093,8

65,2

Alingsås Energi Nät AB

365,0

-292,2

72,8

AB Alingsåshem

1 528,0

-1 448,2

79,8

Summa

3 395,9

-3 161,6

234,3

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 234,3 Mkr
kvar att nyttja upp till gränsen för de samlade beloppsgränserna.
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FINANSRAPPORT
Alingsås Kommunkoncern
2020-02-29

Sida 155 av 283

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)*

2020-02-29
3 395 900 000
0,58%
0,58%
0,58%
0,45%
2,66
364 000 000
11%
2,66
364 000 000
11%
-

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%
-

*Uppskattat marknadsvärde inkl. upplupen ränta

Avstämmning mot finanspolicy
Ränte och kapitalbindning
Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

Kapitalbindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,7 år

Ja

Räntebindning

2,5 år

1,5 år - 4 år

2,7 år

Ja

Mål

Riskmandat

Utfall

Uppfyllt

< 1 år

0% - 50%

11%

l
l

Förfallostruktur
Ränteförfall

Söderberg Partners
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Ja

l

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

Skuldportfölj
Instrumenttyp
Certifikat
Kommuninvest
Banklån
Obligation
Inlåning
Summa

Aktuell skuld
0
3 395 900 000
0
0
0
3 395 900 000

Andel av total skuld
0%
100%
0%
0%
0%
100%

0%

100%

Certifikat
Banklån

Kommuninvest
Obligation

Lån och kapitalbindning
Lån
Motpart
Kommuninvest
Summa

Nominellt belopp
3 395 900 000
3 395 900 000

Lån - Motparter

35

Antal
33
33

Andel av skuld
100%
100%

Låneinstrument- Antal per motpart

30
25
20
Kommuninvest 100%

15
10

100%

5
0
Kommuninvest

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Kapitalbindning - Förfalloprofil
Förfalloprofil - Kapitalbindning
1 200
1 000

800
600

400
200
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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
2%
2%
7%
11%
22%
32%
10%
21%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2020-02-29
65 000 000
65 000 000
234 000 000
364 000 000
750 000 000
1 073 000 000
354 900 000
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 158 av 283

Derivatinstrument och räntebindning
Räntebindning - Förfalloprofil
Förfalloprofil - Räntebindning
1 200
1 000

800
600
400
200

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

>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
2%
2%
7%
11%
22%
32%
10%
21%
5%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

6-12 Mån

2020-02-29
65 000 000
65 000 000
234 000 000
364 000 000
750 000 000
1 073 000 000
354 900 000
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
0,58%
19 634
0,77%
26 243
1,03%
34 999

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,56%
18 890
0,51%
17 413
0,49%
16 748

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,53%
18 162
0,23%
7 777
-0,10%
-3 242

År1
År2
År3

5% sämsta utfall
Procent
Tkr per år
0,58%
19 832
0,82%
27 896
1,08%
36 593

Förväntat utfall
Procent
Tkr per år
0,54%
18 410
0,51%
17 279
0,50%
16 843

5% bästa utfall
Procent
Tkr per år
0,50%
16 992
0,16%
5 594
-0,14%
-4 701

Estimerad räntekostnad låneportfölj
1,60%

1,40%
1,20%
1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%

-0,40%

Förväntat utfall
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2023-02-01

2022-08-01

2022-02-01

90%

2021-08-01

50%

2021-02-01

2020-08-01

2020-02-01

-0,60%

5
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Marknadsnoteringar
Fram till nyligen så tycktes inget kunna dämpa det positiva humöret på aktiemarknaderna världen över. Månaden inleddes med
en kraftig börsuppgång och som alltid när värderingen på börsen skenar ökar också känsligheten för negativa nyheter och
därmed också risken för en rekyl. Bakslaget kom i slutet av månaden då oron för coronaviruset till slut fick ordentligt fäste på de
finansiella marknaderna och som konsekvens föll börserna världen över. I USA noterade indexet S&P 500 det snabbaste 10
procentiga fallet från all-time-high någonsin (6 dagar) och månadens sista vecka blev den sämsta sedan finanskrisen.
Stockholmsbörsen (SIX PRX) föll under månaden med 6,6% och den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk med 8,6%
i lokal valuta och 8,8% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) föll också under månaden med 8,4% i lokal
valuta, vilket motsvarar -7,9% i svenska kronor. Tillväxtmarknader föll 5,3% i lokal valuta och var ned 4,8% i svenska kronor.
Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) ökade under månaden, från 15,3% till 19,8%. På den amerikanska
börsen (SPX 1Y) ökade volatiliteten från 15,9% till 20,7% och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet ökade från 14,1% till
19,6%. Sett till valutamarknaden var den svenska kronans utveckling mot de större valutorna varierad. Vid månadsskiftet
handlades en dollar för 9,68 kronor, en euro för 10,65 kronor och ett brittiskt pund för 12,36 kronor. På räntemarknaden steg
yielden med 2 punkter till -1,78% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) och yielden på den kortare
obligationen 3108 (förfall 2022) steg med 49 punkter till -1,31%. Yielden för den nominella svenska statsobligationen 1053
(förfall 2039) föll under månaden med 28 punkter till 0,08% och yielden för den kortare obligationen 1054 (förfall 2022) sjönk
med 17 punkter till -0,51%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,43%.

Ränteutveckling

Swap- och forwardkurvor
2,00%

0,90%

1,50%

0,80%
0,70%

1,00%

0,60%
0,50%

0,50%

0,40%

0,00%

0,30%
0,20%

-0,50%

0,10%

2

4

6

8

Swapkurva

10

12

14 År

STIB 3M
Swap Rate 5Y

Forwardkurva

Börsutveckling (indexerad)

2020-02-29

0

2019-02-28

-0,20%

2018-02-28

-0,10%

2017-02-28

2016-02-29

-1,00%

0,00%

Swap Rate 2Y
Swap Rate 10Y

Valutakursutveckling

250,00

12,00

200,00

10,00
8,00

150,00

6,00
100,00

SIX PRX (Sverige)

MSCI AC (Världen, SEK)

USD/SEK
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2020-02-29

2019-02-28

2018-02-28

2017-02-28

2020-02-29

2019-02-28

2018-02-28

2017-02-28

0,00

2016-02-29

2,00

0,00

2016-02-29

4,00

50,00

EUR/SEK
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Appendix – Förteckning lån
Skuldportfölj
Alingsås Kommunkoncern
Instrument
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 3,6Y FIX 0,35% 2023-09-15
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
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_121082
KI_99510
KI_99509
KI_99508
KI_99507
KI_109645
KI_108701
KI_115436
KI_117075
KI_95562
KI_118231
KI_117514

Motpart
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Belopp (Tkr)
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
100 000
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
0,60%
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%
0,35%
0,62%
0,61%
0,61%
0,60%
0,67%
0,70%
-0,02%
0,35%
1,37%
0,51%
0,48%

Räntebindning
0,15
0,28
0,51
0,76
0,76
1,04
1,15
1,54
1,54
1,54
1,66
2,26
2,26
2,26
2,26
2,51
2,54
2,54
2,54
2,54
2,98
3,54
3,54
3,54
3,54
3,54
4,04
4,04
4,55
4,59
4,59
5,05
5,05

Förfallodag
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
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

8

Sida 163 av 283

Revidering av ägardirektiv
för AB Alingsåshem och
Fabs AB
10
2020.176 KS

Sida 164 av 283

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-30
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2020.176 KS

Revidering av ägardirektiv för AB Alingsåshem och Fabs
AB
Ärendebeskrivning
För att AB Alingsåshem och Fabs AB ska kunna uppfylla ändamålen med sina verksamheter
och att kunna förvärva och avyttra fastigheter på ett ekonomiskt hållbart vis behövs mindre
justeringar i respektive bolags ägardirektiv. Nuvarande ägardirektiv gör att processen med
förvärv och avyttringar genom bolag tar lång tid på grund av att det krävs beslut i olika
instanser.
Förvaltningens yttrande
Vid fastighetstransaktioner behöver både Fabs AB och AB Alingsåshem kunna
bilda/förvärva/sälja dotterbolag. Dessa transaktioner kan komma att ske relativt snabbt varför
val av styrelse, fastställande av bolagsordning och så vidare behöver hanteras på ett korrekt
vis. I förslag till reviderade ägardirektiv för båda bolagen föreslås därför mindre
kompletteringar där det framgår att moderbolagets styrelse äger rätt att utse styrelse,
fastställa bolagsordning etc för dotterbolagen. Dock ska dotterbolagsstyrelsens
representanter, yrkesrevisorer och lekmannarevisorer vara de samma som, från tid till
annan, utses för moderbolaget.
Fastighetskoncernen har för avsikt att genomföra transaktioner i närtid varför behovet av
reviderade ägardirektiv är stort. Om inte reviderade ägardirektiv antas finns risk att
fastighetsaffärerna inte kan genomföras i närtid och i värsta fall så kan affärerna gå
förlorade.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Ägardirektiv för AB Alingsåshem godkänns.
Ägardirektiv för Fabs AB godkänns.
Beslutet ska skickas till
AB Alingsåshem, Fabs AB

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-03-30
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-30
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2020.176 KS
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Ägardirektiv för AB Alingsåshem
Detta ägardirektiv avser AB Alingsåshem, (org.nr. 556401-2374), beslutat av
kommunstyrelsen den XX 2020, § XX. Fastställt av bolagsstämman den XX 2020.
1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
AB Alingsåshem är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således
underordnat kommunfullmäktige i Alingsås kommun. Bolaget ska följa den företagspolicy
som fullmäktige har antagit för de kommunala bolagen.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen genom:
a) bolagsordning
b) företagspolicy
c) ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller AB Alingsås Rådhus
d) avtal som kan finnas mellan kommunen och bolaget.
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB äger samtliga aktier i bolaget.

2. Kommunens direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte
strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning,
exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som
anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även
förtydligats med en särskild företagspolicy.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den
information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen
fastställs i samråd med bolagets styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren
får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.
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5. Ändamålet med verksamheten
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva
verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Alingsås kommun förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och överlåta fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del
av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som
har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, i allmännyttigt syfte och med iakttagande av
lokaliseringsprincipen, främja bostadsförsörjningen inom Alingsås kommun och erbjuda
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska
bedrivas i ett långsiktigt och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och åläggas marknadsmässiga
avkastningskrav, vilket innebär ett avsteg från självkostnadsprincipen och förbudet mot att
driva företag i vinstsyfte i kommunallagen (2017:725).
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten
ska bedrivas åt ägaren och i dess ställe.
Bolaget ska






erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende
erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement
bidra till tillgänglighet för alla samt integration
bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Bolagets
verksamhet ska aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas.
se till att nyproduktion snarast och senast 2022 i väsentlig grad ska vara tillverkat i
massivträ.

Kunder/marknad
AB Alingsåshem ska bidra till kommunens tillväxt genom att tillgodose olika kunders behov
av boende. Bolaget ska göra detta genom att arbeta med ett varierat utbud av bostäder med
olika upplåtelse- och ägandeformer. För att uppfylla ändamålet med verksamheten och
underlätta fastighetstransaktioner får bolaget köpa och sälja fastigheter eller aktier i
fastighetsförvaltande dotterbolag. Med undantag för frågor av principiell beskaffenhet eller
frågor av större vikt fordras inget särskilt tillstånd för att genomföra de transaktioner med
tillhörande formalia som krävs.
Vid förvärv av dotterbolag enligt ovan äger bolagets styrelse rätt att t.ex. fastställa
bolagsordning, utse styrelse, yrkesrevisorer och lekmannarevisorer samt utse
ägarrepresentant till bolagsstämma. Dock ska styrelsens representanter, yrkesrevisorer och
lekmannarevisorer vara de samma som, från tid till annan, utses för AB Alingsåshem.
Verksamhet/utveckling
AB Alingsåshem ska vara ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rörande kvalitet,
arbetsmiljö, miljö och ekonomi i verksamheten.
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Bolaget ska vara en partner till kommunen i att aktivt utveckla det naturliga sociala skyddsnät
som finns i ett småskaligt samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt
bostadsområde.
Bolaget ska på egen hand och i samverkan med andra aktörer möjliggöra att det byggs fler
bostäder i Alingsås kommun. Detta ska göras på ett sätt som främjar social hållbarhet genom
bland annat blandade upplåtelse- och ägandeformer.
Bolaget bör tillhandahålla lägenheter i såväl Alingsås stad som den norra och södra
kommundelen.

6. Ekonomiska mål samt finansiering
Soliditet
Bolaget bör ha en marknadsmässig justerad soliditet om 35 procent baserat på
fastigheternas marknadsvärde minskat med uppskjuten skatt. Extern marknadsvärdering ska
årligen ske av bolagets fastighetsbestånd i syfte att säkerställa en tillförlitlig värdering och
därmed ett soliditetstal som går att jämföra mellan åren. Den externa marknadsvärderingen
beställs årligen av moderbolaget, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB. Vid en
långsiktig marknadsmässig justerad soliditet understigande 35 procent bör styrelsen ha en
plan för att inom en femårsperiod uppnå normal nivå.
Med justerad soliditet avses redovisat eget kapital plus kapitalandelen av obeskattade
reserver plus bedömt övervärde i fastigheter minskat med uppskjuten skatt, i förhållande till
balansomslutning justerad för övervärdet.
Bolaget ska via sin löpande verksamhet skapa utrymme för nyproduktion av bostäder utan
ytterligare ägartillskott.
Avkastningskrav
Bolaget ska ha en direktavkastning på totalt kapital om minst 3,5 procent, baserat på
fastigheternas marknadsvärde. Direktavkastning på totalt kapital definieras som driftnetto
dividerat med marknadsvärdet på fastigheterna. Driftnetto definieras som nettoomsättning
exklusive övriga intäkter minus kostnader för underhåll, drift, administration samt
fastighetsskatt.
Koncernbidrag
AB Alingsåshem ska, i den mån resultatet medger, lämna koncernbidrag. AB Alingsåshem
ska vara ett allmännyttigt bostadsföretag. Det innebär att det koncernbidrag som bolaget kan
lämna, ska vara i överensstämmelse med Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag.
Upplåning
Upplåning sker enligt Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern som har antagits av
kommunfullmäktige.

7. Information och ägardialog
Samordning/process
Bolagets verksamhet ska utgå från kommunens vision, övergripande mål och strategisk
inriktning.
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Bolagets verksamhet ska aktivt samordnas och samverka med övriga bolag i koncernen
samt med den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska och taktiska planering av
verksamhetslokaler samt har uppdraget att samordna och effektivisera lokalanvändningen i
kommunen. Bolaget ska medverka i detta arbete.
Styrprinciper för budget, verksamhetsplanering och uppföljning ska anpassas till kommunens
styrprocess.
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska
initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.
Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av
 protokoll från bolagsstämma
 protokoll från styrelsesammanträde
 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisor.
Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare
för kommunen minst två gånger per år (ägardialog).
Demokrati
Uppfyllande av ägardirektiv ska rapporteras till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige i
samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Facklig representation
Den fackliga representationen i styrelsen ska ske genom en avtalsuppgörelse innebärande
närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och reservationsrätt men inte rösträtt.

8. Redovisning till koncernen
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning. Bolaget ska upprätta avstämt delårsbokslut per den 31 augusti
och årsbokslut per den 31 december. Boksluten ska lämnas till kommunledningskontoret
som underlag till den sammanställda redovisningen för hela Alingsås kommunkoncern enligt
de inlämningstider som kommunledningskontoret fastställer.
Bolaget ska till boksluten upprätta en förvaltningsberättelse som underlag till delårsrapport
och årsredovisning för Alingsås kommun. Bolaget ska därvid uppmärksamma
ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets
verksamhet. Kommunledningskontoret utfärdar närmare instruktioner om
förvaltningsberättelsens innehåll, utöver det som är reglerat i lag.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för
upprättande av kommunens budget.
Bolaget ska årligen fastställa och inkomma med en budget för nästkommande räkenskapsår
samt en plan för efterföljande två år innefattande resultat- och balansräkning, kassaflöde
samt investeringsplaner (kort- och långsiktiga) samt kommande behov av upplåning. Bolaget
ska även inkomma med 5-åriga investeringsplaner samt kommande behov av upplåning
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avseende närmaste fem år. Investeringsplanerna ska inkludera beskrivningar av planerade
investeringar.
Nämnda budget och planer ska tillställas kommunledningskontoret enligt de inlämningstider
som kommunledningskontoret fastställer.

9. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen
och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt
och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

10. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen
och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som
anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med
kommunstyrelsen.

11. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. Vid
oklarheter kring vad som är principiellt ska samråd ske med ägaren.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga
som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som
kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande
krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

12. Taxa för utlämnande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Alingsås kommuns vid var tid gällande taxan för utlämnande av
allmänna handlingar.
13. Arkivreglemente
Kommunens arkivreglemente ska gälla för bolaget i tillämpliga delar.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Ägardirektiv för Fabs AB
Detta ägardirektiv avser Fabs AB, (org.nr. 556048-9162), beslutat av kommunstyrelsen den
XX 2020, § XX. Fastställt av bolagsstämman den XX.

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet
Fabs AB är en organisatorisk enhet i kommunens verksamhet och således underordnat
kommunfullmäktige i Alingsås kommun. Bolaget ska följa den företagspolicy som fullmäktige
har antagit för de kommunala bolagen.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen genom:
a) bolagsordning
b) företagspolicy
c) ägardirektiv utfärdade av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller AB Alingsås Rådhus
d) avtal som kan finnas mellan kommunen och bolaget.
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB äger samtliga aktier i bolaget.

2. Kommunens direktivrätt
Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, såvida dessa inte
strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning,
exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen.
Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.

3. Kommunens ledningsfunktion
Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion över bolaget i enlighet med vad som
anges i kommunstyrelsens reglemente. Ledningsfunktionen har i kommunen även
förtydligats med en särskild företagspolicy.
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt
inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den
information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen
fastställs i samråd med bolagets styrelse.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta
årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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4. Sekretess
Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna viss uppgift till ägaren
får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge att strykning/utelämnande skett.

5. Ändamålet med verksamheten
Föremålet för bolagets verksamhet anges i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får ej
bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej heller bedriva
verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, bygga, förvalta och hyra ut lokaler och
övriga fastigheter samt att exploatera och sälja industrimark. Bolaget är skyldigt att utföra de
uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren och i dess
ställe.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att erbjuda kostnadseffektiv förvaltning av
verksamhetslokaler för Alingsås kommun eller i övrigt och att stärka kommunens attraktivitet
för näringslivsetableringar och näringslivets utveckling inom kommunen. Verksamheten ska
bedrivas i ett långsiktigt och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart perspektiv.
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer angivna i 2 kap. och 8
kap. 3 c § kommunallagen som likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och
självkostnadsprincipen. Verksamheten i bolaget ska inte bedrivas i vinstsyfte.
Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av
kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom. Uthyrning
av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affärsmässig grund och rikta sig till
företagarkollektivet i allmänhet och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen,
främja näringslivets utveckling inom kommunen.
Bolaget ska vidare
 erbjuda lokaler och kontor anpassade till kundernas behov,
 medverka till att företag i kommunen utvecklas, företagsetableringar sker och
nyföretagande stimuleras samt
 se till att kommunens olika verksamheter har ändamålsenliga lokaler och att dessa
används effektivt.
Bolagets verksamhet ska aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas.
Kunder/marknad
Fabs AB ska främja sysselsättning och tillväxt i kommunen genom att hyra ut lokaler till
företag samt sälja mark för verksamheter av olika slag.
Bolaget ska vidare förvalta och hyra ut lokaler för kommunal verksamhet samt aktivt arbeta
för att lokalerna används effektivt.

Ägardirektiv för Fabs AB

Sida 173 av 283

Verksamhet/utveckling
Bolaget ska snabbt och effektivt erbjuda lokaler till konkurrenskraftiga priser.
Företag ska kunna ges möjlighet att i ett inledningsskede hyra lokaler av bolaget för att
senare förvärva dessa. För att kunna ge hyresgästen option på ett framtida förvärv av en
fastighet får bolaget placera ägandet av fastigheten i ett bolag.
För att uppfylla ändamålet med verksamheten och underlätta fastighetstransaktioner får
bolaget köpa och sälja fastigheter eller aktier i fastighetsförvaltande dotterbolag. Med
undantag för frågor av principiell beskaffenhet eller frågor av större vikt fordras inget särskilt
tillstånd för att genomföra de transaktioner med tillhörande formalia som krävs.
Vid förvärv av dotterbolag enligt ovan äger bolagets styrelse rätt att t.ex. fastställa
bolagsordning, utse styrelse, yrkesrevisorer och lekmannarevisorer samt utse
ägarrepresentant till bolagsstämma. Dock ska styrelsens representanter, yrkesrevisorer och
lekmannarevisorer vara de samma som, från tid till annan, utses för Fabs AB.
Mark för verksamheter ska finnas tillgänglig för omedelbart byggande i centralorten samt i
norra och södra kommundelarna.

6. Ekonomiska mål samt finansiering
Soliditet
Soliditeten i Fabs AB ska långsiktigt uppgå till minst 10 % på justerat eget kapital. Vid en
soliditet understigande 10 % ska styrelsen ha en plan för att inom en femårsperiod uppnå
normal nivå.
Med justerat eget kapital avses eget kapital med tillägg för kapitalandelen av obeskattade
reserver. Soliditeten beräknas som justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningens
bokförda värden.
Vid investeringar i mark, näringslivslokaler och kommunala verksamhetslokaler ska bolaget
självt genom egen finansiering svara för att soliditeten bibehålls.
Direktavkastning
Bolaget ska arbeta med ett krav på direktavkastning avseende de lokaler som hyrs ut till
privata aktörer. Bolaget bör ha en direktavkastning på totalt kapital om minst 5 procent,
baserat på fastigheternas marknadsvärde. Direktavkastning på totalt kapital definieras som
driftnetto dividerat med marknadsvärdet på fastigheterna. Driftnetto definieras som
nettoomsättning exklusive övriga intäkter minus kostnader för underhåll, drift, administration
samt fastighetsskatt.
De kommunala fastigheter som ägs eller förvaltas av bolaget ska redovisas som ett särskilt
affärsområde, med intern resultaträkning. Direktavkastning på kommunala fastigheter ska
motsvara minst inflationen mätt enligt konsumentprisindex (KPI).
Koncernbidrag

Ägardirektiv för Fabs AB
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Fabs AB ska, i den mån resultatet medger, ha möjlighet att lämna koncernbidrag.
Koncernbidragets storlek fastställs av styrelsen för AB Alingsås Rådhus i samråd med
styrelsen för Fabs AB.
Upplåning
Upplåning sker enligt Finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern som har antagits av
kommunfullmäktige.

7. Information och ägardialog
Samordning/process
Bolagets verksamhet ska utgå från kommunens vision, övergripande mål och strategisk
inriktning.
Bolagets verksamhet ska aktivt samordnas och samverka med övriga bolag i koncernen
samt med den verksamhet som bedrivs i förvaltningsform.
Bolaget ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att tillämpa ett
koncerntänkande. Bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser koncernens samlade
intressen. Samordning av funktioner ska ske där fördel kan uppstå för kommunkoncernen
som helhet. Om nackdelar kan uppstå för bolaget ska samråd ske med moderbolagets
styrelse och kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens strategiska och taktiska planering av
verksamhetslokaler samt har uppdraget att samordna och effektivisera lokalanvändningen i
kommunen. Bolaget ska medverka i detta arbete.
Styrprinciper för budget, verksamhetsplanering och uppföljning ska anpassas till kommunens
styrprocess.
Bolaget ska aktivt samarbeta med kommunens övriga aktörer inom det näringspolitiska
området.
Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolaget ska
initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.
Kommunstyrelsen ska utan dröjsmål få del av
 protokoll från bolagsstämma
 protokoll från styrelsesammanträde
 bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från
lekmannarevisor.
Bolagets styrelse, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid möte med företrädare
för kommunen minst två gånger per år (ägardialog).
Demokrati
Uppfyllande av ägardirektiv ska rapporteras till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige i
samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Ägardirektiv för Fabs AB
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Facklig representation
Den fackliga representationen i styrelsen ska ske genom en avtalsuppgörelse innebärande
närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt och reservationsrätt men inte rösträtt.

Ägardirektiv för Fabs AB
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8. Redovisning till koncernen
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för
upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal
redovisning. Bolaget ska upprätta avstämt delårsbokslut per den 31 augusti och årsbokslut
per den 31 december. Boksluten ska lämnas till kommunledningskontoret som underlag till
den sammanställda redovisningen för hela Alingsås kommunkoncern enligt de
inlämningstider som kommunledningskontoret fastställer.
Bolaget ska till boksluten upprätta en förvaltningsberättelse som underlag till delårsrapport
och årsredovisning för Alingsås kommun. Bolaget ska därvid uppmärksamma
ägarkommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets
verksamhet. Kommunledningskontoret utfärdar närmare instruktioner om
förvaltningsberättelsens innehåll, utöver det som är reglerat i lag.
Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för
upprättande av kommunens budget.
Bolaget ska årligen fastställa och inkomma med en budget för nästkommande räkenskapsår
samt en plan för efterföljande två år innefattande resultat- och balansräkning, kassaflöde
samt investeringsplaner (kort- och långsiktiga) samt kommande behov av upplåning. Bolaget
ska även inkomma med 5-åriga investeringsplaner samt kommande behov av upplåning
avseende närmaste fem år. Investeringsplanerna ska inkludera beskrivningar av planerade
investeringar.
Nämnda budget och planer ska tillställas kommunledningskontoret enligt de inlämningstider
som kommunledningskontoret fastställer.

9. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen
och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för kommunstyrelsens uppsikt
och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen samt till lekmannarevisorns granskning.

10. Granskningsrapporten
Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen
och i detta ägardirektiv, samt de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Om lekmannarevisorerna inom ramen för sin granskning finner brister i de avseenden som
anges i första stycket ska lekmannarevisorerna löpande kommunicera sina iakttagelser med
kommunstyrelsen.

Ägardirektiv för Fabs AB
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11. Fullmäktiges ställningstagande
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga
som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som
kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande
krävs, ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.

12. Taxa för utbekommande av allmänna handlingar
Bolaget ska tillämpa den för Alingsås kommuns vid var tid gällande taxan för utbekommande
av allmänna handlingar.

13. Arkivreglemente
Kommunens arkivreglemente ska gälla för bolaget i tillämpliga delar.

Ägardirektiv för Fabs AB
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Försäljning, del av Bälinge
6:16
11
2020.163 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-25
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2020.163 KS

Försäljning del av Bälinge 6:16
Ärendebeskrivning
FABS AB har inkommit med en förfrågan om att få förvärva del av fastigheten Bälinge 6:16
för uppförande av en ny räddningsstation. Området är beläget i Tokebacka och är en del av
Detaljplan för Väg delen E20 Kristineholm-Bälinge och Verksamheter, antagen av
kommunfullmäktige den 3 september 2014 § 97. Kommunstyrelsen beslutade den 10
oktober 2016 § 197 att verksamhetsmarken i Tokebacka säljs genom direkttilldelning och
med ett villkor om att byggnationen ska påbörjas inom 12 månader. Kommunstyrelsen
beslutade den 9 oktober 2017 § 183 att villkoret till att byggnation ska påbörjas, ändras till 24
månader istället för 12 månader.
Kommunledningskontorets yttrande
Området har under en längre tid utretts för ny placering av räddningsstation.
Samhällsbyggnadsnämnden beviljade förhandsbesked för räddningsstation den 27 augusti
2018 §136 inom Stormansgården 1 och den del av Bälinge 6:16 som föreslås överlåtas.
FABS AB äger idag Stormansgården 1 och avser att genomföra köpet genom
fastighetsreglering. Det tidigare beslutade villkoret för krav på påbörjad byggnation inom 24
månader, ger endast vilande lagfart hos lantmäterimyndigheten fram till dess att
byggnationen är påbörjad. Med vilande lagfart går inte en fastighetsreglering att genomföra,
därför behöver avsteg från tidigare beslut göras. Kravet på byggnation justeras därför genom
olika vitesbelopp som faller ut om fastigheten inte bebyggs inom rimlig tid från försäljningen.
Kommunen åtar sig också genom avtalet att bekosta en nedgrävning av Vattenfalls ledning,
som passerar området för att möjliggöra byggnation av en räddningsstation på platsen.
Ekonomisk bedömning
Kommunen får en intäkt vid försäljningen.
Kommunen får en kostnad i samband med flytt av Vattenfalls ledning.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Köpeavtal för del av Bälinge 6:16 med FABS AB godkänns.
Kommundirektören får i uppdrag att underteckna Köpeavtal för del av Bälinge 6:16

Beslutet ska skickas till
AB Alingsåshem, Expl.
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Jenny Perslow
Tillväxt och exploateringschef

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-03-25
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Arrendeavtal för Telia på
fastigheten Tuvebo 1:10
12
2020.082 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-23
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2020.082 KS

Arrendeavtal för telemast på Tuvebo 1:10
Ärendebeskrivning
Telia Sverige AB har inkommit med en förfrågan om ett 10-årigt arrende för telemast på
fastigheten Tuvebo 1:10. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27 januari 2020 §11 att
bevilja bygglov för en telemast och två teknikbodar på platsen.
Kommunledningskontorets yttrande
Syftet med placeringen av telemasten på fastigheten Tuvebo 1:10 är att förbättra kapacitet
och mobiltäckning i området. Telia Sverige AB har i dagsläget för avsikt att uppföra
telemasten och en teknikbod. Orsaken till att bygglov sökts för två bodar är att möjliggöra
samlokalisering med en annan operatör, om det skulle finnas intresse. Ett 10-årigt arrende
på platsen är rimligt då det innebär en större investering, samt att det finns ett allmänt
intresse av fungerande teknisk infrastruktur.
Ekonomisk bedömning
Kommunen får en årlig intäkt i enlighet med fastställd taxa för markupplåtelsen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Ett 10-årigt arrende för telemast på Tuvebo 1:10 till förmån för Telia Sverige AB godkänns.
Tillväxt- och exploateringschef får i uppdrag att underteckna arrendeavtalet för telemast på
Tuvebo 1:10 till förmån för Telia Sverige AB.

Beslutet ska skickas till
Expl.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-03-23
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Bygglov – § SBN 11 – 2020-01-27 –
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Nyttjanderättsavtal för gångoch cykelväg utmed väg
1985, sträckan Loo Långared
13
2018.708 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-23
Lars-Ove Hultgren
0322-61 62 28
2018.708 KS

Kommunstyrelsen

Nyttjanderättsavtal för gång- och cykelväg utmed väg 1985,
sträckan Långared-Loo
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun anlägger cirka 3500 meter gång- och cykelväg mellan Långared och Loo.
Vägen är uppdelad i två sektioner, Långared-Attholmen och Loo-Nytorp.
Loo Intresseförening och Långareds Intresseförening har upprättat nyttjanderättsavtal med
fastighetsägare som upplåter sin mark för gång- och cykelbanan. Två överlåtelseavtal för
nyttjanderättsavtalen upprättades i december 2018 och undertecknades av t.f kommundirektör och firmatecknare för intresseföreningarna. Genom överlåtelseavtalen tar Alingsås
kommun över nyttjanderätterna enligt § 10 i nyttjanderättsavtalen.
Enligt KS-delegationsordning som gällde i december 2018 hade ekonomichefen rätt att
teckna avtal om nyttjanderätt, men enbart för tidsbestämda avtal upp till fem år.
Nyttjanderättsavtalen med intresseföreningarna har en avtalstid om 50 år. Övertagande av
nyttjanderätter finns inte med i delegationsordningen. Vid inskrivning av nyttjanderätter i
fastighetsregistret kräver Lantmäteriet att behörig person har undertecknat nyttjanderättsavtalen eller överlåtelseavtalen för tecknade nyttjanderätter och att detta kan styrkas,
exempelvis genom bifogad delegationsordning eller politiskt beslut.
Det saknas även ett fåtal nyttjanderättsavtal med berörda fastighetsägare, som är
nödvändiga för kommunens rätt att nyttja marken där gång- och cykelbanan anläggs. Avtalen
kommer att gälla till förmån för Alingsås kommun.
Kommunledningskontorets yttrande
För att säkerställa kommunens rätt till den mark där gång- och cykelvägen byggs, krävs ett
godkännande från kommunstyrelsen till de två överlåtelseavtal för nyttjanderätter som redan
finns tecknade mellan Alingsås kommun och intresseföreningarna. Godkännandet behövs för
att kunna skriva in nyttjanderätterna i fastighetsregistret på berörda fastigheter. Genom
inskrivning gäller nyttjanderätterna automatiskt mot alla framtida ägare av berörda fastigheter
så länge nyttjanderätterna består.
Kommunen behöver även underteckna några ytterligare nyttjanderättsavtal med markägare
som återstår längs sträckan för gc-väg Långared-Loo.
Ekonomisk bedömning
Nyttjanderättsavtalen medför ingen kostnad för kommunen vad avser markupplåtelser för gcvägen. Däremot innehåller de flesta avtalen en punkt med rubriken ”specifika behov” som
redovisar kommunens ansvar för att utföra nödvändiga anpassningar på enskild mark- eller
tomtanläggning till de nya förutsättningar som råder när gc-banan byggts. Kostnader för
anpassningsåtgärder på enskild mark kommer att ingå i den slutliga entreprenadkostnaden
för gc-vägen. Prognos för det ekonomiska utfallet i entreprenaden för gc-vägen med planerat
slutförande i maj 2020 håller på att tas fram. När prognos finns, stäms den av mot kommunledningskontorets investeringsbudget år 2020 för utbyggnad av gc-väg Långared-Loo.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner dels avtal daterat 20 december 2018 med Långareds
Intresseförening om övertagande av nyttjanderättsavtal för gc-väg LångaredAttholmen, dels avtal daterat 20 december 2018 med Loo Intresseförening om
övertagande av nyttjanderättsavtal för gc-väg Loo-Loo Nytorp. Kommunstyrelsens
godkännande innebär att nyttjanderättsavtalen kommer att gälla till förmån för
Alingsås kommun.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att underteckna återstående
nyttjanderättsavtal med fastighetsägare som berörs av utbyggnaden av gc-bana
Långared-Loo.

Beslutet ska skickas till
Jenny Perslow, L-O Hultgren

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Lars-Ove Hultgren
Exploateringsingenjör

Bilagor
-Avtal om övertagande av Nyttjanderättsavtal för gång- och cykelväg Långared-Attholmen
-Avtal om övertagande av Nyttjanderättsavtal för gång- och cykelväg Loo-Loo Nytorp
-Avtal 16 juli 2019 mellan Alingsås kommun och Trafikverket avseende utbyggnad, drift och
underhåll av gc-väg Långared-Loo

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-03-23

Sida 206 av 283

Sida 207 av 283

Sida 208 av 283

Sida 209 av 283

Sida 210 av 283

Sida 211 av 283

Sida 212 av 283

Sida 213 av 283

Sida 214 av 283

Sida 215 av 283

Sida 216 av 283

Sida 217 av 283

Sida 218 av 283

Sida 219 av 283

Sida 220 av 283

Sida 221 av 283

Sida 222 av 283

Sida 223 av 283

Sida 224 av 283

Sida 225 av 283

Sida 226 av 283

Sida 227 av 283

Sida 228 av 283

Sida 229 av 283

Sida 230 av 283

Sida 231 av 283

Sida 232 av 283

Sida 233 av 283

Sida 234 av 283

Sida 235 av 283

Sida 236 av 283

Sida 237 av 283

Sida 238 av 283

Sida 239 av 283

Sida 240 av 283

Sida 241 av 283

Sida 242 av 283

Sida 243 av 283

Sida 244 av 283

Sida 245 av 283

Sida 246 av 283

Sida 247 av 283

Sida 248 av 283

Sida 249 av 283

Sida 250 av 283

Sida 251 av 283

Sida 252 av 283

Sida 253 av 283

Sida 254 av 283

Sida 255 av 283

Sida 256 av 283

Sida 257 av 283

Sida 258 av 283

Sida 259 av 283

Sida 260 av 283

Sida 261 av 283

Sida 262 av 283

Sida 263 av 283

Sida 264 av 283

Sida 265 av 283

Sida 266 av 283

Sida 267 av 283

Sida 268 av 283

Sida 269 av 283

Sida 270 av 283

Sida 271 av 283

Sida 272 av 283

Sida 273 av 283

Sida 274 av 283

Sida 275 av 283

Sida 276 av 283

Framtida plan för Kv Solen,
Kabomhuset
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2020.170 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-03-23
Agneta Hägg Knape

Kommunstyrelsen

2020.170 KS

Framtida plan för Kv. Solen, Kabomhuset
Ärendebeskrivning
Den 18 juni 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om ny målbild för Kv. Solen, Kabomhuset.
Befintliga byggnader ska inrymma kontorslokaler och befintliga parkeringar ska omvandlas
till byggrätter för bostäder.
En förstudie som genomförts under våren 2020 visar att de tre byggnaderna som utgör
Kabomhuset omfattar ca 5 130 kvm uthyrningsbar kontorsyta och kan husera ca 370
arbetsplatser. Det ger möjlighet att samla förvaltningskontoren som idag finns på sex olika
adresser till ett gemensamt kommunkontor i centrala staden.

Förvaltningens yttrande
Alingsåshem har för avsikt att kontorisera Kabomhuset enligt beslutad målbild 2018-06-18.
Anpassning av fastigheten till kontor kan genomföras inom befintlig detaljplan, dock måste
en ny detaljplan tas fram för att de bostäder som omfattas av beslutet ska kunna byggas.
Kommunledningskontoret föreslår därför att ärendet delas upp i två etapper som startar med
kontorisering av Kabomhuset och därefter en detaljplaneprocess inför byggnation av
bostäder i Kv. Solen.
En kontorisering av Kabomhuset ger möjlighet till ett samlat kommunhus i centrala staden.
Förvaltningskontoren inklusive kommunledningskontoret har idag ca 410 medarbetare.
Socialförvaltningen har nyligen investerat i en större nybyggnation av kontoret på
Sidenvägen och önskar inte samlokalisering med hänvisning till verksamhetens specifika
förutsättningar och behovet av säkerhet, sekretess och integritet. Om Socialförvaltningen blir
kvar på sin nuvarande adress, innebär det att övriga fem förvaltningar inkl.
kommunledningskontoret (totalt ca 320 medarbetare) kan beredas plats i Kabomhuset.
Genom att kommunens förhyrningar på Sveagatan 12 och Kungsgatan 9 lämnas ges
möjlighet för andra kommunala verksamheter med lokalbehov att få tillgång till centralt
placerade lokaler i staden.
För att få hållbara, flexibla och kostnadseffektiva ytor i Kabomhuset föreslås en öppen
kontorslösning. Ska en sådan lösning fungera väl måste den noga planeras och föregås av
grundlig research och analys av verksamhetens behov. Det krävs ett tydligt ledarskap med
uttalade mål där medarbetarna involveras i planering, behovsinventering och
förändringsarbete kring nya arbetssätt.
Ett samlat kommunhus ger möjlighet till ökad samverkan, kortare beslutsvägar, fler
kontaktytor, långsiktig hållbarhet och därmed lägre lokalkostnader över tid.
Rådhuset är en 1700-talsbyggnad med stort symbolvärde i staden men som inte kan erbjuda
tillgängliga, moderna och ändamålsenliga kontorslokaler. Kommunledningskontoret föreslår
att huset fortsatt innehar möteslokaler för Kommunstyrelsen samt kontor för
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kommunledningen. I övrigt utreds möjligheten att varsamt anpassa huset för olika typer av
mötesmöjligheter, vilka saknas idag.

Ekonomisk bedömning
Den sammantagna hyreskostnaden för kommunledningskontoret,
samhällsbyggnadskontoret, miljöskyddskontoret, barn- och ungdomskontoret, vård- och
omsorgskontoret och kultur- och utbildningskontoret är 12,6 mkr per år (2019).
Lokalkostnaden per anställd är 40 384 kr per år.
Alingsåshem avser att ta ut marknadshyra om ca 2 100 kr/ kvm för de ombyggda
kontorslokalerna i Kabomhuset. Det innebär en årshyra för Kabomhuset på ca 11 mkr,
lokalkostnaden per anställd blir ca 35 256 kr per år.
För att kunna genomföra en flytt till ändamålsenliga kontorslokaler i Kabomhuset förutsätts
att kommunens förhyrningar på Stora torget 3, Sveagatan 12 och Kungsgatan 9 lämnas.
Hyresavtalen i det så kallade Teliahuset, Stora torget 3, går ut 2022-09-30 respektive 202312-31.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. En förprojektering beställs av Alingsåshem för anpassning av Kabomhuset till kontor
för kommunens förvaltningar. Programhandlingen ska visa en möjlig kontorslösning
samt redovisa en hyreskostnad.
2. En förstudie tas fram som ska redovisa Rådhusets framtida potential och hur övriga
förhyrningar som lämnas kan matchas mot aktuella lokalbehov.
Beslutet ska skickas till
AB Alingsåshem

Cecilia Knutsson
Stabschef

Agneta Hägg Knape
Lokalstrateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-03-23
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Kommunfullmäktige
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§ 36 2020.096 KS

Motion om införande av medborgarbudget - Anita Hedén Unosson (S),
Björn Wallin Salthammer (S), Simon Waern (S) och Anders Sandberg
Ärendebeskrivning

Anita Hedén Unosson (S), Björn Wallin Salthammer (S), Simon Waern (S) och Anders
Sandberg (S) lämnar en motion om så kallade medborgarbudgetar som idag finns i ett tiotal
kommuner i Sverige.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, inför kommande budgetberedning, ta fram ett förslag för
införandet av medborgarbudget.

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

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida282
1 avav1283

Motion till Alingsås kommunfullmäktige från Socialdemokraterna

Införande av medborgarbudgetar
Så kallade medborgarbudgetar finns på flera håll runtom i världen och i Sverige använder idag ett tiotal
kommuner dem som en del av deras konkreta arbete för att stärka den lokala demokratin. En av dessa
kommuner är Nässjö kommun. I praktiken innebär en medborgarbudget att kommunen avsätter en
liten del av den kommunala budgeten – i Nässjös fall en halv miljon kronor – som lokalinvånarna inom
hela kommunen eller inom en specifik stads- eller kommundel får hantera. De ges möjligheten att
själva väcka idéer om hur medlen ska användas och därefter gemensamt rösta om vilka förslag som
genom medborgarbudgeten ska finansieras och förverkligas. Arbetet i Nässjö har varit lyckosamt – hela
92 % av de invånare som deltog i processen var nöjda med de förslag som genomfördes.
Vinsterna med medborgarbudgetar är många och påtagliga. Utöver en ökad känsla av demokratisk
delaktighet, leder det handfasta arbetet med en medborgarbudget till en ökad dialog mellan invånarna
i särskilda stadsdelar och inte minst så skapar det förutsättningar för en starkare lokal sammanhållning
och identitet. En stärkt sammanhållning och gemenskap i våra stadsdelar kan minska områdenas
inbyggda segregation, öka tryggheten och den allmänna trivseln. Med ökat inflytande över sin närmiljö,
kommer också ökat ansvarstagande och ökad omsorg om densamma.
En viktig del för att medborgarbudgetar ska fungera är givetvis mycket tydliga kriterier för vad
pengarna kan användas till, exempelvis för satsningar och projekt inom specifika behovsområden samt
hur den praktiska processen ska gå till. SKR har arbetat fram en modell bestående av åtta steg som kan
vara ett stöd för Alingsås kommun i vårt eget eventuella arbete med medborgarbudgetar.
Vi föreslår att:
 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, inför kommande budgetberedning, ta fram ett förslag för
införandet av en medborgarbudget
Björn Wallin Salthammer (S)
Anita Hedén Unosson (S)
Simon Waern (S)
Anders Sandberg (S)
Birgitta Larsson (S)
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