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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

§ 2 2018.731 KS

Revidering av Livsmedelsprogrammet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 10 juni 2015 § 88 Livsmedelsprogram för Alingsås kommun.
Livsmedelsprogrammets funktion är att ange inriktning för de kvalitetskrav som kommunen
skall ställa på de livsmedel som används i de olika verksamheterna.
Ärendet avser revidering av antaget livsmedelsprogram utifrån nuvarande riktlinjer. Barn- och
ungdomsförvaltningen fick i samband med att livsmedelsprogrammet antogs i uppdrag att
inför revidering av livsmedelsprogram se över reglering av livsmedelstillsatser.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 24 november 2020 lämnat följande yttrande:
Förslag till reviderat livsmedelsprogram för Alingsås kommun är framtaget av kommunens
kostenhet vid barn- och ungdomsförvaltningen. Under arbetets gång har processen och
förslag till avgränsningar stämts av med respektive förvaltning och kommunledningskontoret.
Livsmedelsprogrammets funktion är att ange inriktning för de kvalitetskrav som kommunen
kommer att ställa på de livsmedel som används i de olika verksamheterna. Programmet skall
utgöra ett underlag för att kommunens nämnder och bolag i upphandlingar av måltider och
livsmedel, samt vid avrop, skall kunna ställa rätt kvalitetskrav utifrån tillgängliga ekonomiska
resurser och förhållanden i övrigt.
Programmet innehåller följande delar: Mål och syfte, Avgränsningar, Inriktning för olika
livsmedelsgrupper, Inriktning för etiska livsmedel, Inriktning för tillsatser,
Upphandlingsmyndighetens kriterier, Uppföljning och kontroll och Revidering av program. En
översyn har gjorts av reglering av livsmedelstillsatser som innebär att de tillsatser som
används är godkända av livsmedelsverket.
Frågor av ren upphandlingskaraktär ingår inte i Livsmedelsprogrammet utan hanteras inom
kommunens riktlinjer för upphandling. Hantering och redovisning av livsmedelstillsatser
kommer att kravställas vid ny kostupphandling.
Programmet har även uppdaterats utifrån nuvarande lagstiftning och livsmedelsstrategi för
Sverige. Riksdagen godkände i juni 2017 regeringens förslag om mål för en svensk
livsmedelsstrategi för tiden fram till 2030. Livsmedelsstrategins syfte är att uppnå en
långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Avsikten är att
livsmedelsproduktionen ska öka, miljömålen ska nås och strategin ska bidra till en hållbar
utveckling i hela landet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

KS § 2, forts
Enligt Livsmedelsstrategi för Sverige är målsättningen att andelen ekologiska livsmedel ska
uppgå till 60 % 2030. Idag uppgår andelen ekologiska livsmedel till 20 % för kommunen som
helhet. I det reviderade livsmedelsprogrammet framgår att närproducerade och ekologiska
livsmedel ska öka vilket behöver kravställas i upphandlingen. I det kommande arbetet är det
viktigt att hitta nya former för att utöka andelen närproducerat och ekologiska livsmedel, samt
att utveckla menyerna utifrån såväl livsmedelsprogrammets inriktning som brukarnas
önskemål. En ytterligare parameter i menyarbetet är livsmedelsverkets rekommendationer
om att minska köttmängd dvs rött kött och charkprodukter och istället servera mer vegetarisk
kost, ägg, fisk och fågel. Genom menyarbetet kan val av livsmedel som ökar andelen
närodlade och ekologiska livsmedel göras i relation till att öka andelen vegetarisk kost.
Utifrån nuvarande entreprenör och nuvarande avtal beräknas 1 %-enhets ökning av
ekologiska livsmedel motsvara en årlig kostnadsökning på 480 000 kronor vilket innebär 4,8
miljoner kronor per år från 2030. Genom en årlig ökning på 1 %-enhet uppnår kommunen 30
% ekologiskt 2030. I kommande kostupphandling behöver ökning av närproducerade
livsmedel viktas mot ökning av ekologiska livsmedel och därmed kravställas tydligare än i
nuvarande avtal. Krav om att redovisa hur andelen närproducerat och ekologiskt ska öka
under avtalsperioden behöver ställas på entreprenören.
Arbetsutskottet beslutade den 2 december 2020, § 183 att bordlägga
ärendet. Arbetsutskottet har den 20 januari 2021, § 2 lämnat följande förslag till beslut i
kommunfullmäktige:
Livsmedelsprogram för Alingsås kommun antas med följande ändringar:
Avsnitt 1, stycke 4 får följande lydelse:
Alingsås kommun strävar efter en god hälsa och minskad klimatpåverkan via:
-minska konsumtion av kött, framförallt rött kött och chark
-vidta åtgärder som minskar matsvinn
Avsnitt 5, stycke 1 (s. 8) får följande lydelse:
Mål: Att öka inköp av närproducerade livsmedel, enligt följande prioritetsordning:
1. Producerat inom radie av 15 mil från Alingsås inom Sveriges gränser.
2. Producerat inom Sverige
Avsnitt 6 (s. 8) får följande lydelse:
Vid inköp av ekologiska livsmedel skall basprodukterna stå i fokus. Med basprodukter avses
livsmedel som används dagligen och i stora volymer. Vid inköp bör även de mest besprutade
konventionella livsmedlen ersättas med ekologiska alternativ.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

KS § 2, forts
Förslag till beslut på sammanträdet

Karl-Johan Karlsson (C) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Boris Jernskiegg (SD), Jens Christian Berlin (L), Lady France Mulumba (KD) och Simon
Waern (S) föreslår att Karl-Johan Karlssons förslag om återremiss bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare
politisk beredning.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare politisk beredning.

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för tjänsteresor
Alingsås kommun
3
2020.536 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-15
Cecilia Knutsson
0322-61 7270
2020.536 KS

Kommunstyrelsen

Riktlinje gällande tjänsteresor för anställda och
förtroendevalda
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 mars 2020, § 26 att ge kommunledningskontoret i
uppdrag att revidera föreskrifter för tjänsteresor. Alingsås kommuns nuvarande föreskrifter
för tjänsteresor antogs av kommunstyrelsen 2012 och är i behov av revidering. Utifrån Policy
för styrande dokument ändras titeln på dokumentet från föreskrift till riktlinje.
Förvaltningens yttrande
Styrdokument som reglerar kommunens tjänsteresor kan bidra till ekonomiska besparingar,
miljö- och klimatvinster, bättre folkhälsa och ökad trafiksäkerhet, samt till att skapa lika
förutsättningar för kommunens medarbetare vid resor i tjänsten.
Efter kommunstyrelsens beslut att föreskrifterna för kommunens tjänsteresor skulle revideras
har en arbetsgrupp arbetat fram ett förslag på riktlinjer som har varit ute på
tjänstemannaremiss i samtliga förvaltningar.
Alingsås nya riktlinjer för tjänsteresor styr kommunens resor i tjänsten. Riktlinjerna har som
syfte att främja ett resande som är:




klimatsmart
resurseffektivt
trafiksäkert

Riktlinjerna riktar sig till samtliga anställda och förtroendevalda i Alingsås kommun och
omfattar alla resor i tjänsten bortsett från de som görs med tung lastbil eller arbetsfordon.
Riktlinjerna omfattar inte resande mellan hemmet och arbetsplatsen, bortsett från de fall
sträckan utgör en del av tjänsteresan.
Riktlinje för tjänsteresor uppmanar anställda och förtroendevalda till att överväga om
tjänsteresan är nödvändig. Då resa är befogad ska samåkning eftersträvas och färdsätt
väljas enligt en särskild prioriteringsordning som återfinns i riktlinjen. I den nya riktlinjen
anges att privat bil endast får användas för resor i tjänsteutövningen om kommunens egna
poolbilar eller enhetsknutna fordon inte finns tillgängliga. Särskilda skäl kan dock föreligga
som kan tillåta den anställde eller förtroendevalde att frångå prioriteringsordningen.
Riktlinjen omfattar inte elevers och brukares resor i verksamheten, men fungerar som
vägledning för prioritering vid val av färdsätt för resor i verksamheten.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att anta riktlinje för tjänsteresor innebär att kommunens fordonsenhet, i samråd
med respektive förvaltning, ansvarar för att undersöka behov av och planera
utbildningsinsatser gällande klimatsmart, resurseffektivt och trafiksäkert körsätt.
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Fordonsenheten drivs genom löpande intäkter från verksamheterna. Utbildningarna kommer
därför att finansieras med medel från förvaltningarna utefter deras behov.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Riktlinje gällande tjänsteresor för anställda och förtroendevalda i Alingsås kommun antas.
Beslutet ska skickas till
Samtliga förvaltningar.
Bilaga
Riktlinje gällande tjänsteresor för anställda och förtroendevalda i Alingsås kommun

Cecilia Knutsson
Stabschef

Viktor Klements
Miljöstrateg
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Riktlinjer för tjänsteresor för
anställda och förtroendevalda i
Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Riktlinjer

Gäller för: Samtliga förvaltningar

Beslutande instans: Kommunfullmäktige

Giltighetstid: 2 år

Datum för beslut: 2021-MM-DD

Revideras senast: 2023-xx-xx

Diarienummer: 2020.536 KS

Dokumentansvarig: Kommunledningskontoret
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1. Inledning
Alingsås kommun är en av Västra Götalands största arbetsgivare vilket innebär att
kommunen har ett ansvar att minska kommunens klimatpåverkan och att agera som ett
föredöme. Dessutom har kommunen ett ansvar mot anställda, förtroendevalda och invånare
att föra en god ekonomisk hushållning av resurser och att arbeta mot ett tryggare och mer
hållbart Alingsås. Dessa riktlinjer syftar till att styra mot resfria möten, minimera flygresande,
reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och bilpool.

1.1 Syfte
Alingsås riktlinjer för tjänsteresor styr kommunens resor i tjänsten. Riktlinjerna har som syfte
att främja ett:




Klimatsmart
Resurseffektivt
Trafiksäkert resande

1.2 Omfattning
Riktlinjer för tjänsteresor gäller för alla som är anställda på kommunal förvalting eller
förtroendevalda i Alingsås kommun. Riktlinjerna gäller för alla resor i tjänsten bortsett från de
med tung lastbil och arbetsfordon. Riktlinjerna omfattar inte resande mellan hemmet och
arbetsplatsen utom i de fall den sträckan utgör en del av tjänsteresan.
Det är inte tillåtet att nyttja kommunens fordon för privat bruk.

1.3 Ansvarsfördelning
Det är förvaltningschef som har det övergripande ansvaret för att förvaltningen efterlever
Alingsås riktlinjer för tjänsteresor. Det är närmsta chef som ansvarar för att informera och
kontinuerligt följa upp medarbetares tjänsteresor.
Anställda och förtroendevalda har ansvar för att planera och genomföra resor i enlighet med
riktlinjerna. Uppstår osäkerhet kring riktlinjerna har var och en ansvar för att kontakta
närmsta chef för att klargöra det som är osäkerhet. Anställd och förtroendevald ansvarar
själv för att vara behörig att framföra de fordon som används. Vid resor företräder anställda
och förtroendevalda kommunen och har ansvar för att köra rätt i trafiken.

2. Resfria möten
Inför varje mötestillfälle ska mötesansvarig göra en bedömning om mötet kan genomföras på
distans (t.ex. genom telefonmöte, webbmöte eller videokonferens). Med mötestillfälle menas
konferenser, seminarier, utbildningar etcetera. Om ett fysiskt möte krävs ska tidpunkt och
lokal väljas som så långt som möjligt underlättar deltagarnas möjlighet att gå, cykla eller resa
med kollektivtrafik.
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3. Val av färdsätt
I de fall då tjänsteresor är befogat ska resan samordnas, planeras och genomföras på ett så
miljömedvetet, resurseffektivt och trafiksäkert sätt som möjligt.
Val av färdsätt ska ske enligt följande prioriteringsordning om inga särskilda skäl föreligger1:
1.
2.
3.
4.
5.

Gång eller cykel
Kollektivtrafik, buss och fjärrtåg
Poolbil eller enhetsknutet fordon
Hyrbil eller taxi
Flyg

Samåkning ska alltid eftersträvas när det är möjligt. Egen bil i tjänsten får endast användas i
de fall kommunens egna poolbilar eller enhetsknutna fordon inte finns tillgängliga om inga
särskilda skäl föreligger2.

3.1 Gå och cykla
För tjänsteresor som är kortare än 3 kilometer ska gång och cykel prioriteras. Vid tjänsteresa
med cykel är det lämpligt att bära hjälm, eftersom det är både en arbetsmiljö och en
säkerhetsfråga.

3.2 Resa med kollektivtrafik, buss och fjärrtåg
Alla inrikes resor utanför den egna kommunen ska i första hand ske med kollektivtrafik, buss
och fjärrtåg. Kort med kontoladdning för resor med Västtrafik finns på respektive förvaltning.
Längre resor ska alltid bokas med upphandlad resebyråtjänst eller direkt genom
ramavtalsleverantör.

3.3 Resa med bil
Poolbil eller enhetsknutet fordon som är anpassade för flera drivmedel ska tankas och köras
på det mer klimatsmarta alternativet i så stor utsträckning som möjligt. Vid alla tjänsteresor
med bil ska säkerhetsbälte användas under hela resans gång och trafikregler ska följas.

3.4 Flygresor
Resa med flyg får endast ske om särskilda skäl föreligger1. Flygresor inklusive
anslutningsresor ska alltid bokas med upphandlad resebyråtjänst.

Omständigheter som vid resans start/målpunkt ej möjliggör gång/cykel/kollektivtrafik, vid transport av
tung eller skrymmande last eller då tidsvinsten är stor vid val av annat färdsätt, då resorna företas sent
på kvällen alternativt på natten. Särskilda skäl omfattar även de fall det finns allmänna
rekommendationer från regeringen eller från andra myndigheter som på uppdrag av regeringen
avråder från resor med vissa färdmedel. Andra skäl kan föreligga och valet av färdsätt ska då ske i
överenskommelse med närmsta chef.
2 Exempel på särskilda skäl kan vara att en medarbetare har en funktionsnedsättning.
1
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4. Beställning av resa och logi
Beställning av resor och/eller logi ska ske från kommunens upphandlade bolag för
resebyråtjänster. Vid beställning ska lägsta pris begäras. Vid behov av ombokningsbara
biljetter, som ofta kostar mer, ska var och en rådgöra med närmsta chef.

5. Uppföljning och revidering
5.1 Uppföljning av hur riktlinjerna efterlevs
Uppföljning av hur riktlinjerna för tjänsteresor efterlevs sker genom årlig uppföljning gjord av
kommunledningskontoret. En årlig sammanställning av resekostnader per färdmedel
(exklusive gång och cykel), använd drivmedelskvantitet, samt energianvändning och
klimatpåverkan tas fram. Återrapportering sker till förvaltningarna.

5.2 Uppföljning och revidering av riktlinjerna
Innehållet i riktlinjerna för tjänsteresor bör med fördel följas upp och revideras årligen eller
efter behov. Vid revidering bör en bred variation av funktioner inom lämpliga
verksamhetsområden samråda i frågan.

6. Tjänstereseförsäkring
Alingsås kommun har tecknat tjänstereseförsäkring för anställda och förtroendevalda under
tjänsteresor som utförs på arbetsgivarens uppdrag såväl inrikes och utrikes.
Tjänstereseförsäkringen omfattar även praktikant eller person som är utsedd av kommunen
och som företar tjänsteresa för kommunens räkning. Vid resa utanför Sverige ska
reseförsäkringsbevis alltid medtas.

7. Utbildning
Kommunens fordonsenhet ansvarar i samråd med respektive förvaltning för att undersöka
behov av och planera utbildningsinsatser gällande klimatsmart, resurseffektiv och trafiksäker
bilkörning.

Sida 15 av 280

Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

§ 26 2019.454 KS

Förslag till intern klimatkompensation och klimatkostnad
Ärendebeskrivning
Fredrik Dolff (MP) lämnade den 25 januari 2017, § 44 en motion till kommunfullmäktige
angående värnande av Alingsås kommuns resurser och dess påverkan på klimatet genom
införande av ett klimatväxlingssystem. Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2018, §
118 att bifalla motionens att-satser 1 och 2:
Alingsås kommun tar fram ett förslag på intern klimatkompensation och förslag på
klimatkostnad samt att avtal med leverantörer anpassas så att det går att få ut nödvändiga
uppgifter.
Kommunledningskontoret eller Miljökontoret tar fram metoden för klimatredovisningen och
bistår förvaltningarna och bolagen med information och råd.

Beredning
Kommunledningskontoret hari skrivelse den 18 februari 2020 lämnat följande yttrande:
Klimatväxling innebär att resor med hög klimatbelastning avgiftsbeläggs för att finansiera
interna åtgärder för att minska den egna organisationens klimatpåverkan. Detta förväxlas
ofta med begreppet klimatkompensation, som istället innebär finansiering av externa
åtgärder utanför den egna organisationen. Enligt SKR är detta enligt kommunallagen inte
tillåtet i en skattefinansierad verksamhet. Här används begreppet klimatväxling för
tydlighetens skull, även om det i motionen benämndes som klimatkompensation.
Kommunledningskontoret har genomfört en utredning med förslag till klimatväxlingsmodell
för Alingsås kommun, se bilaga Utredning om klimatväxlingsmodell för Alingsås kommun.
Genomförandet av utredningen visade att det i nuläget är möjligt att få ut nödvändiga
uppgifter från leverantörer med befintliga avtal. Utredningen omfattar inte de kommunala
bolagen.
Kommunledningskontoret anser att det i dagsläget inte är skäligt att införa klimatväxling.
Först måste andra styrmedel och förutsättningar för hållbart resande komma på plats. Ett
första steg för att påverka resvanorna är att revidera och kommunicera kommunens
föreskrifter för tjänsteresor. I kommunens budget för 2020 framgår att det ska tas fram en
handlingsplan för klimatarbetet. Genom att göra en gedigen nulägesanalys som grund för en
handlingsplan får kommunen en tydlig riktning och prioritering av vilka områden som kräver
åtgärder. Om kommunens tjänsteresor visar sig vara ett prioriterat område kan eventuellt
klimatväxling ingå som en åtgärd i handlingsplanen och införas längre fram. Oavsett
kommande handlingsplan kan Alingsås kommun redan nu påbörjat en omställning till hållbart
resande utan ekonomisk belastning för kommunens verksamheter.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

KS § 26, forts
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 26 februari 2020, § 31 lämnat följande förslag till
beslut:
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
1. Kommunledningskontorets utredning om klimatväxlingsmodell godkänns.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera föreskrifter för tjänsteresor.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige:
Klimatväxling införs inte i Alingsås kommun.

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen bifalls
med följande tillägg:
1. Program/applikationer för distansmöten ska finnas lätt tillgängliga för alla anställda
och förtroendevalda och instruktioner och utbildning ges.
2. Den interna kontrollen för att föreskrifter för tjänsteresor följs ska stärkas.
3. Vid revidering av föreskrifter för tjänsteresor ska det specificeras hur avvikelser från
resepolicy ska hanteras i varje individuellt fall.
4. Vid revidering av föreskrifter för tjänsteresor ska ansvariga roller inom organisationen
utpekas för att säkerställa att nuvarande och framtida föreskrifter för tjänsteresor följs.
Anna Hansson (MP) föreslår följande ändring i förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Klimatväxling införs i Alingsås kommun.
Anna Hansson (MP) föreslår följande tillägg i förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Alingsås kommun inför ett tak för antalet flygresor per år. Taket ska omfatta maximalt 50
enkelresor per år för hela kommunorganisationen.
Daniel Filipsson (M) föreslår att arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
respektive kommunfullmäktige bifalls.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

KS § 26, forts
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att bifalla eller avslå Anna Hanssons
tilläggsförslag till beslut i kommunstyrelsen i 4 punkter och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå förslaget.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige mot Anna
Hanssons ändringsförslag om att klimatväxling ska införas och finner att kommunstyrelsen
beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag att inte införa klimatväxling.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att avslå eller bifalla Anna Hanssons
tilläggsförslag till beslut i kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutar att
avslå förslaget.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-03-09

Beslut
KS § 26, forts
Kommunstyrelsens beslut:
1. Kommunledningskontorets utredning om klimatväxlingsmodell godkänns.
2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att revidera föreskrifter för tjänsteresor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:
Klimatväxling införs inte i Alingsås kommun.

Anteckning
Simon Waern (S), Anita Hedén Unosson (S), Pär-Göran Björkman (S) och Angelika Wais (S)
lämnar följande protokollsanteckning:
Socialdemokraterna sympatiserar med motionens andemening och klimatväxlingens
grundläggande syfte: att minska den klimatpåverkan kommunens tjänsteresor resulterar i.
Vi menar emellertid att ett internt klimatväxlingssystem är ett onödigt byråkratiskt och därtill
ekonomiskt ineffektivt sätt att styra mot ett mer hållbart kommunalt resande. Nya, skarpare
kommunala föreskrifter för tjänsteresor vars efterföljande också med bestämdhet säkerställs
vore ett betydligt bättre alternativ.
Jens Christian Berlin (L) och Klas Åkerlund (L) lämnar följande protokollsanteckning:
Att minska klimatpåverkan från resor i tjänsten med såväl bil och flyg som andra
transportmedel är en väsentlig del i att kommunorganisationens totala klimatpåverkan ska
kunna minimeras. Den föreslagna klimatväxlingsmodellen framstår i dagsläget som en
mindre effektiv åtgärd i det samlade klimatarbetet. Med det som bakgrund är det väsentligt
att kommunen fokuserar på andra åtgärder som bättre minskar resornas påverkan på
klimatet.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida19
4 av 4
280

Föreskrifter för tjänsteresor
Antagna av kommunstyrelsen den 20 augusti 2012, § 131.
(Föreskrifterna ersätter de gamla riktlinjerna för tjänsteresor.)

Inledning
Resor i tjänsten ingår som en betydelsefull del av kommunens verksamhet och är ett viktigt
medel för att utföra våra uppdrag. Det är därför viktigt att resandet planeras effektivt så att
miljöbelastningen från tjänsteresor är så låg som möjligt.

Omfattning
Dessa föreskrifter omfattar alla medarbetare och i tillämpliga delar även förtroendevalda.

Syfte
Föreskrifterna syftar till att ge styrning och vägledning så att våra tjänsteresor ska göras på
ett så miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Chefernas ansvar
Varje chef ansvarar för att medarbetarna får information om föreskrifterna. Vidare gäller
ansvaret att kontinuerligt följa upp medarbetarnas tjänsteresor i enlighet med dessa.

Medarbetarnas ansvar
Alla medarbetare ansvarar för att planera och genomföra sina resor i enlighet med dessa
föreskrifter.

Planering vid val av tjänsteresor
Innan en resa beställs ska resenären överväga om det är möjligt att ersätta resan till förmån
för videokonferens, telefonmöte, etc.
Val av färdmedel ska ske enligt följande prioriteringsordning:
I första hand: Gång, cykel, eller buss/tåg
I andra hand: Poolbil eller enhetsknuten bil. Samåkning ska eftersträvas.
I tredje hand: Taxi (eller privatbil). Samåkning ska eftersträvas.
Flygresor ska endast utnyttjas där tidsmässiga eller praktiska skäl inte medger annat.
Lokala tjänsteresor kortare än 2 km ska i första hand göras till fots eller med cykel.
Vid resor inom landet ska i första hand tåg och i andra hand buss väljas.

Miljö- och trafiksäkerhet
Vid bilkörning ska låg bränsleförbrukning eftersträvas. Personal som regelbundet kör bil i
tjänsten ska utbildas i trafiksäkert och sparsamt körsätt. Vid bilkörning ska säkerhetsbälte
användas och mobiltelefonsamtal undvikas. Cykelhjälm minskar skaderisken markant och
det rekommenderas att användas vid cykling i tjänsten.

Föreskrifter tjänsteresor
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Föreskrifter kring kommunala personbilar
Se avtal (dnr 2009.480 ks) gällande personbilar med tillhörande service.

Hur man beställer resor och hotell
För information om hur man beställer resor och hotell se Kommunportalen under Ekonomi –
Upphandling - Ramavtal - Resebyråtjänster och tågresor

Riktlinjer kring reseersättningar och traktamenten
Se Reseersättningar och traktamenten på Kommunportalen under Personal – Anställningen Ersättningar

Information om tjänstereseförsäkring
Alingsås kommun har tecknat tjänstereseförsäkring för sina anställda, förtroendevalda etc.

Uppföljning
Uppföljning sker genom det löpande internkontrollarbetet på respektive förvaltning.

Föreskrifter tjänsteresor
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-15
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2021.069 KS

Kommunstyrelsen

Samverkan mellan överförmyndarverksamheten i Alingsås
kommun och Lerum kommun
Ärendebeskrivning
Alingsås och Lerums överförmyndarverksamhet har sedan 2019 inlett ett arbete med att se
över förutsättningar för att inleda samverkan mellan överförmyndarverksamheterna.
Förutsättningar har setts över och sammanfattats i en rapport.
Överförmyndarnämnden i Alingsås kommun behandlade ärendet den 2 februari 2021, § 4
och beslutade att godkänna rapporten, samt föreslår kommunfullmäktige att samverkan
mellan överförmyndarverksamheterna i Alingsås och Lerum inleds.
Förvaltningens yttrande
Överförmyndarnämnden beslutade om ärendet den 2 februari 2021, § 4 och framför följande
i sitt yttrande:
Idag samverkar över 60 procent av Sveriges kommuner inom överförmyndarfrågor på något
sätt. Att gå samman i större tjänstemannaorganisationer inom överförmyndarområdet antas
skapa bättre förutsättningar att utöva tillsyn, erbjuda utbildning samt rekrytering av gode män
och förvaltare. En sammanslagning säkerställer även en rättssäker, ändamålsenlig och
effektiv handläggning.
Rapportens förslag innebär i korthet att inleda en avtalsbaserad tjänstemannasamverkan
med bibehållna överförmyndarnämnder i respektive kommun. Alingsås kommun förslås bli
värdkommun, vilket innebär en verksamhetsövergång från Lerum.
Värdkommunen hanterar enligt avtal förvaltningsorganisation. De kostnader som stannar i
hemkommunen är kostnader för politisk organisation, kostnader för nämndadministration och
kostnader för arvode till ställföreträdare som ska betalas av kommunen. Värdkommunen
upplåter lokaler och utrustning och upprättar årligen budget som fastställs i samråd med
övriga samverkande kommuner.
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till förslaget att ingå i avtalsbaserad
tjänstemannasamverkan med Lerums kommun. Kommunledningskontoret har inget
ytterligare att tillägga utöver yttrandet från överförmyndarnämnden.
I Lerums kommun har överförmyndarnämnden godkänt rapporten och ärendet går vidare för
politisk beredning under våren 2021.
Ekonomisk bedömning
En gemensam överförmyndarhandläggning bedöms kunna finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
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En avtalsbaserad tjänstemannasamverkan inleds mellan överförmyndarverksamheterna i
Alingsås kommun och Lerums kommun.

Beslutet ska skickas till
Lerums kommun

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-02-15
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Överförmyndarnämnden
Protokoll
2021-02-02

§ 4 2020.010 ÖN

Framtidens överförmyndare - utredning av förutsättningar för att inleda
samverkan mellan överförmyndarverksamheten i Alingsås och Lerums
kommuner
Ärendebeskrivning
Alingsås och Lerums överförmyndare har sedan 2019 inlett ett arbete med att se över
förutsättningar för att inleda samverkan mellan överförmyndarverksamheten i Alingsås och
Lerum.
En utredning har gjorts och det finns ett förslag till att inleda avtalsbaserad
tjänstemannasamverkan med bibehållna överförmyndarnämnder i respektive kommun.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 25 januari framfört följande:
Idag samverkar över 60 procent av Sveriges kommuner inom överförmyndarfrågor på något
sätt. Att gå samman i större tjänstemannaorganisationer inom överförmyndarområdet antas
skapa bättre förutsättningar att utöva tillsyn, erbjuda utbilning samt rekrytering av gode män
och förvaltare. En sammanslagning säkerställer även en rättssäker, ändamålsenlig och
effektiv handläggning.
Rapportens förslag innebär i korthet att inleda en avtalsbaserad tjänstemannasamverkan
med bibehållna överförmyndarnämnder i respektive kommun. Alingsås kommun förslås bli
värdkommun, vilket innebär en verksamhetsövergång från Lerum.
Värdkommunen hanterar enligt avtal förvaltningsorganisation. De kostnader som stannar i
hemkommunen är:
Kostnader för politisk organisation
Kostnader för nämndadministration
Kostnader för arvode till ställföreträdare som ska betalas av kommunen.
Värdkommunen upplåter lokaler och utrustning och upprättar årligen en budget som
fastställs i samråd med övriga samverkande kommuner.
Förslag till beslut på sammanträdet
Lennart Allbro (S) yrkar bifall till kommunledningens förslag.

Utdragsbestyrkande
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Överförmyndarnämnden
Protokoll
2021-02-02

ÖFN § 4, forts.
Beslut
Överförmyndarnämndens beslut:
1. Rapporten Framtidens överförmyndare - utredning förutsättningar för att inleda samverkan
mellan överförmyndarverksamheten i Alingsås och Lerum godkänns.
2. Rapportens slutsatser och förslag att inleda samverkan mellan
överförmyndarverksamheterna i Alingsås och Lerum tillstyrks och rapporten översänds till
kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Framtidens Överförmyndare
Utredning av förutsättningar för att inleda samverkan mellan
överförmyndarverksamheterna i Alingsås och Lerums kommuner

2020-11-30
Linda Silander
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Sammanfattning

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. Det huvudsakliga
uppdraget är att se till att den som har god man eller förvaltare och barn som står
under förmynderskap inte lider några rättsförluster på grund av
ställföreträdarskapet. Myndigheten organiseras genom en förtroendevald
överförmyndare eller överförmyndarnämnd med möjlighet att delegera sin
beslutanderätt till en eller flera kommunala tjänstepersoner, antingen i den egna
eller i en annan kommun.
De senaste årens uppmärksamhet i media kring gode män och förvaltare som på
olika sätt misskött sina uppdrag har även visat på brister i överförmyndarens
tillsyn i vissa kommuner. Även brister i själva systemet och avsaknaden av
nationell samordning har belysts. För närvarande görs en översyn på nationella
nivå av det rättsliga regelverket i syfte att ytterligare stärka skyddet för de utsatta
grupper vars intressen överförmyndaren har i uppgift att bevaka.
Idag samverkar över 60 % av Sveriges kommuner inom överförmyndarfrågor på
något sätt. Att gå samman i större tjänstemannaorganisationer inom
överförmyndarområdet antas skapa bättre förutsättningar att utöva tillsyn, erbjuda
utbildning samt hantera rekrytering av gode män och förvaltare på ett sådant sätt
som lagen föreskriver. Det främsta argumentet för en samverkan är att säkerställa
en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv handläggning. Utgångspunkten är att
bygga en robust verksamhet som klarar såväl personalomsättning som oförutsedda
omvärldshändelser och förändrad lagstiftning med nya och högre krav på
verksamheten. Kort sagt är det troligt att framtidens överförmyndare snarare
kommer organiseras så, än med ensamma överförmyndare eller enstaka
handläggare i en kommun.
Alingsås och Lerums kommuner ligger nära varandra, men ingår inte i någon
överförmyndarsamverkan. I rapporten behandlas förutsättningarna i
verksamheterna och det konstateras att kommunerna har många likheter i sina
nuvarande överförmyndarverksamheter. Vidare görs en sammanställning över vad
som krävs för att kunna inleda en formell samverkan. För att det ska fungera i
praktiken krävs gemensamma rutiner, mallar, blanketter och informationsmaterial.
Det är också avgörande att delegationsordning, dokumenthanteringsplan, mål och
övriga styrande dokument harmoniseras för att ge exakt samma förutsättningar
oavsett vilken kommun som har det yttersta ansvaret.
Slutligen ges ett förslag på hur en samverkan skulle kunna organiseras. Förslaget
går sammanfattningsvis ut på en avtalsbaserad samverkansorganisation med
Alingsås och Lerum, där Alingsås är värdkommun. Samverkan omfattar endast
tjänstepersonerna och därtill hörande kostnader. Det skulle innebära att personalen
tillsammans utgör en egen enhet som sitter på samma ställe och är anställda av
Alingsås kommun. Medverkande kommuner betalar värdkommunen för denna
tjänst utifrån en överenskommen fördelningsmodell. De politiska instanserna,
alltså överförmyndarnämnderna, i respektive kommun påverkas inte av förslaget.
Förslaget till tidsplan visar att en sådan samverkan skulle kunna inledas tidigast
hösten 2021.
1
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Bakgrund och syfte

Varje kommun måste ha en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som väljs
av kommunfullmäktige på fyra år. Det kan, men måste inte, finnas en eller flera
anställda tjänstepersoner som arbetar på uppdrag och via delegation fattar beslut
på överförmyndarens vägnar. I den här rapporten används begreppet
överförmyndare oavsett organisering och syftar då till själva myndigheten.
Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet. Uppdraget är framför allt
att motverka att den som företräds av god man eller förvaltare eller barn som står
under förmynderskap utsätts för rättsförluster som en följd av
ställföreträdarskapet. Länsstyrelserna har i uppdrag att utöva tillsyn över
överförmyndaren.
Överförmyndarens uppdrag och roll har under de senaste åren allt oftare
uppmärksammats i media, inte sällan i samband med uppdagade brister i tillsynen
av gode män och förvaltare. Både 2009 och 2015 kom uppdaterad lagstiftning på
området genom förändringar i Föräldrabalken. De senaste ändringarna baserades
på propositionen Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (prop.
2013/14:225). Därefter har också helt nya lagstiftningar om framtidsfullmakter
och så kallad anhörigbehörighet trätt i kraft. Under 2019 beslutade Regeringen om
nytt direktiv1 till en utredning som ska föreslå reformer för att förbättra
rekryteringen av och stödet till gode män, förvaltare och andra ställföreträdare.
Dessutom ska tillsynen av rättssäkerheten stärkas. Det kan med andra ord sägas
att förmynderskapslagstiftningen är högst aktuell och kraven på både förordnade
ställföreträdare och på överförmyndaren kommer sannolikt fortsätta att öka.
Överförmyndarens uppdrag har, i och med högre ställda och tydligare krav i
lagstiftningen och fler prejudikat på området, blivit både större och mer komplext.
Därtill finns en samhällsutveckling som började med den så kallade ädelreformen
som genomfördes 1992. Reformen innebar att kommunerna övertog ansvaret för
långvarig service, vård och omsorg för äldre och personer med
funktionsnedsättning. Personer med diagnoser eller tillstånd som tidigare
medförde att de placerades inom institutioner har idag ofta god man eller
förvaltare. Antalet ärenden fortsätter också att öka som en direkt följd av fler blir
äldre och att samhället blir mer komplext. Under åren 2015–2017 var migrationen
en stor bidragande orsak till en omfattande ärendetillströmning hos
överförmyndarna.
Länsstyrelserna menar att kraven som ställs på överförmyndarens granskning och
på ställföreträdarens redovisning är oprecisa. Det har lett till att överförmyndarna
har utvecklat olika rutiner för sin granskning och hur den dokumenteras.
Riksrevisionen konstaterar att ”stora skillnader mellan överförmyndare innebär
risk för bristande rättssäkerhet, och måste åtgärdas”.2
Som en reaktion på den ständiga utvecklingen och ökningen av antal ärenden
inom området har många kommuner valt att gå samman i en samverkan för
1

Dir. 2019:44 Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare
Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta (RIR
2017:33) sid. 29
2
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överförmyndarfrågor med andra närliggande kommuner. Enligt siffror från
Riksrevisionen ingick drygt 60 % av Sveriges kommuner i någon form av
samverkan avseende överförmyndarfrågor år 20173. I Riksrevisionens rapport
framgår också att överförmyndarområdet sannolikt är det näst största
tillsynsområdet för kommunerna, efter miljötillsynen.
Nedan visas en kartläggning över kommuner som redan ingår i en
överförmyndarsamverkan i närområdet.

Bild 1 – Samverkande överförmyndare i Västra Sverige 2020:
Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet (gemensam överförmyndarnämnd).
Mölndal, Härryda, Kungsbacka, Partille och Öckerö (gemensam överförmyndarnämnd).
Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng (gemensam överförmyndarnämnd).
Lidköping, Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara (egen överförmyndare/nämnd)
Uddevalla, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum (egen
överförmyndare)
Skövde, Hjo, Tibro, Karlsborg, Gullspång, Tidaholm, Falköping, Herrljunga, Vårgårda,
Bollebygd, Tranemo och Svenljunga (egen överförmyndare).
Mariestad och Töreboda (egen överförmyndare/nämnd)
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Inför rapporten har förvaltningarna övervägt alternativet att fråga närliggande
samverkansorganisationer om möjligheten att ansluta. Tanken avskrevs dock av
flera olika anledningar. För det första finns de närmaste kontoren för samverkan i
Mölndal, Stenungsund, Lidköping samt Skövde, vilket får anses vara relativt långt
bort i förhållande till Alingsås och Lerum. Mölndal och Stenungsund är de enda
överförmyndarsamverkan i Göteborgsregionen (GR), där både Alingsås och
Lerum också ingår. Det är inte helt självklart att befintliga
samverkansorganisationer skulle ha möjlighet att ta emot båda kommunerna.
Frågan skulle först behöva ställas, därefter utredas samt beslutas av samtliga
medverkande kommuner. Samverkan Mölndal fick nyligen tillskott av Öckerö.
Mölndal hade innan dess fått förfrågan från andra kommuner vid några olika
tillfällen, men bedömde av olika anledningar att de inte hade möjlighet att ta emot
fler just då. Det skulle innebära en inte oansenlig fördröjning av hela
beslutsprocessen att invänta utredning och svar från befintliga
samverkansorganisationer innan Alingsås och Lerum går vidare med en egen
samverkan. Slutligen har förvaltningarna konstaterat att det finns många fördelar
med att bygga upp något från grunden, istället för att ansluta till en befintlig
verksamhet där allt redan är etablerat med liten möjlighet att påverka. Det finns
dessutom fördelar med att börja bygga upp en samverkan i liten skala med
möjlighet för fler kommuner att ansluta i ett senare skede.
Denna rapport syftar till att utreda förutsättningarna för att inleda samverkan
mellan Alingsås och Lerums överförmyndare. Rapporten ska ge en översikt av
risker och konsekvenser av en samverkan samt och kartlägga för- och nackdelar
med att samverka. Den ska också beskriva hur en samverkande verksamhet kan
organiseras och var den skulle kunna placeras. Därtill ska det finnas ekonomiskt
underlag och ett förslag till tidsplan. Utgångspunkten för en sådan samverkan är
att handläggarna gemensamt utgör en egen enhet och fysiskt sitter tillsammans i
en värdkommun.
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3

Problemformulering

Alingsås och Lerum överförmyndare har sedan en tid tillbaka diskuterat olika
former av samverkan. Inom många områden finns vinster att göra om inte båda
kommunerna behöver arbeta med samma sak på varsitt håll, utan kan samordna
sina insatser. Detta gäller exempelvis inom utbildning, blanketter och rutiner.
Kontakter har tagits och projekt har påbörjats, men därefter stannat upp av olika
anledningar. Det är vanligt förekommande att överförmyndaren på grund av sin
lilla storlek har en närmaste chef med ansvar för många olika typer av
verksamheter. I både Alingsås och Lerum ingår överförmyndarverksamheten i en
kanslienhet tillsammans med exempelvis kommunjurist, registratorer, arkiv med
mera. Generellt kan sägas att överförmyndarverksamheten har relativt lite
gemensamt med övriga funktioner på enheten. En orsak till den något udda
organisatoriska placeringen är att verksamheten bör separeras från socialtjänsten.
Resultatet blir att ett stort ansvar faller på de enskilda medarbetarna att själva
driva och utveckla verksamheten. Sårbarheten i samband med uppsägning,
sjukfrånvaro och semestrar ökar också i en mindre verksamhet.
I Riksrevisionens granskningsrapport Tillsyn av ställföreträdare och
överförmyndare – Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta (RIR
2017:33) konstateras att det finns stora skillnader i landets överförmyndares
handläggning och bedömningar av ärenden, vilket riskerar rättssäkerheten.
Fokus för verksamheten måste ligga på att bedriva en effektiv och rättssäker
handläggning för att kunna ge skydd till de utsatta grupper vars intressen
överförmyndarens uppgift är att bevaka. För att kunna uppnå detta krävs både rätt
antal handläggare och rätt kompetens bland medarbetarna. Det får också antas
vara mer ändamålsenligt att ha en enhetschef med kompetens inom
myndighetsutövning som kan driva och utveckla verksamheten inom sitt område.
Våren 2020 innebar en helt ny och oförutsedd situation för hela världen, i och
med att spridningen av Covid-19 klassades som pandemi. Detta belyste ytterligare
behovet av att bygga en starkare verksamhet inom det lagstadgade och
obligatoriska överförmyndarområdet i både Alingsås och Lerum. Många av de
frågor som väcktes skulle ha kunnat hanteras mer effektivt om verksamheten varit
större och haft en annan sammansättning.
En gemensam förvaltningsorganisation med minst två deltagande kommuner
skulle ge bättre möjlighet att svara upp mot dessa utmaningar och ge bättre
möjligheter att bygga en mer robust verksamhet.
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4

Tillvägagångsätt

Inför denna rapports framtagande har framför allt Rådgivningsrapport
Överförmyndarorganisation HKMP av Jan och Eva Wallgren, Wallgrens Juridik
AB, använts som underlag. Rapporten togs fram 2014 inför sammanslagning av
överförmyndarverksamheterna i Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille
kommuner. Rapporten Utvärdering Överförmyndare i Samverkan som togs fram
av Actea Consulting på uppdrag av Kungsbacka kommun ungefär ett år efter att
samverkan inleddes har också använts.
I september 2020 genomfördes ett studiebesök i Lidköping där enhetschefen för
samverkan Överförmyndare Västra Skaraborg, Karin Källén, informerade om
deras resa inför och efter samverkan inleddes.
Statistik har främst hämtats från Länsstyrelsens överförmyndarstatistik och
Sveriges Kommuner och Regioners databas Kolada.
Interna dokument som använts är bland annat rapporten ÖFN i Alingsås –
Genomlysning och konsekvensanalys av verksamheten 2018 och budget för
respektive kommuns överförmyndarverksamhet och för den politiska
organisationen.
Kontakter med berörda tjänstepersoner i både Alingsås och Lerums kommuner
har tagits utifrån behov. Bland annat med lokalstrateg Agneta Hägg Knape
(Alingsås) och lokalresursplanerare Henrik Andersson (Lerum), ekonomerna
Pontus Allert (Alingsås) och Andreas Bergmann (Lerum), representanter för HR i
respektive kommun samt kommunjuristerna Malin Lindholm (Alingsås) och
Maria Egerlund Fletcher (Lerum).
Rapportens innehåll har stämts av löpande med stabschef Cecilia Knutsson, som
är ansvarig för överförmyndarverksamheten i Alingsås och med administrativ
chef Marcus Larsson som ansvarar för Lerums överförmyndarverksamhet.
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5

Aktuell lagstiftning och juridiska aspekter

Som alla myndigheter lyder överförmyndaren under Förvaltningslagen. Men det
är främst reglerna i Föräldrabalken, Förmynderskapsförordningen och Lagen om
god man för ensamkommande barn som styr verksamheten. Länsstyrelsen har
tillsynsansvaret för överförmyndarna i Sverige. Även Justitieombudsmannen har
rätt att utöva tillsyn på förekommen anledning.
Som tidigare nämnts har frågorna inom överförmyndarens verksamhetsområde
blivit mer komplexa med tiden. Förutom nyss nämnda lagstiftningar har
överförmyndaren också att rätta sig efter exempelvis GDPR, Offentlighets- och
sekretesslagen och Kommunallagen. Enskilda handläggare kommer dessutom att
behöva särskild kompetens inom arvsrätt, fastighetsfrågor, bank och finans,
erfarenhet av sammanträde i domstol med mera.
För att kunna hantera detta har de flesta överförmyndare och nämnder valt att
delegera beslutanderätten till en eller flera handläggare. Delegation sker med stöd
i föräldrabalken 19 kap 14 §.
Överförmyndarnämnden/överförmyndaren får uppdra åt en ledamot, en ersättare
som har kallats till tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med den
kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden.
Nämnden ska i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som uppdraget omfattar.
Enligt förarbetena till lagen gäller delegationsrätten även kommunala tjänstemän i
en annan kommun, vilket innebär möjlighet för två eller flera kommuner att
tillsammans svara för en särskild kansliorganisation på området. Kravet på
erforderlig kompetens innebär i nuläget inte att det krävs en viss utbildning, men
som exempel på relevanta utbildningar för tjänstepersonerna nämns ekonomer,
jurister och socionomer.4
Att det finns möjlighet för överförmyndaren att delegera beslutanderätten till
kommunala tjänstepersoner i en annan kommun innebär att det finns lagstöd för
att samverka på förvaltningsnivå genom ett civilrättsligt avtal över
kommungränserna. Vidare står att läsa i föräldrabalken 19 kap 16 § att kommuner
får besluta att de ska ha en gemensam överförmyndarnämnd. Denna fråga
kommer dock inte att utredas närmare i den här rapporten.

4

Prop. 1993/94:251 s. 291-292
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6

Verksamheterna idag

6.1

Verksamhetsanalys

Alingsås överförmyndarhandläggare har i en tidigare rapport5 identifierat åtta
processer som ger en bra bild av verksamheten.
1. Service och tillgänglighet enligt Förvaltningslagen & Offentlighets- och
sekretesslagen
Arbetsuppgifterna inkluderar att svara i telefon och på e-post. Ta emot eventuella
spontana besök. Frågor kan komma från såväl ställföreträdare som huvudmän,
anhöriga, andra myndigheter, banker med mera. Utlämnande av allmänna
handlingar och beslut om att inte lämna ut handlingar på grund av sekretess.
2. Grundläggande administration och enklare handläggning
Arbetsuppgifterna inkluderar postöppning, diarieföring, fördelning av ärenden,
lägga upp nya akter, expediera beslut och utfärda förvaltarfrihetsbevis. Även
enklare handläggning såsom ansökan om samtycke till uttag från god
man/förvaltare. Till detta kommer även nämndadministrationen.
3. Svårare handläggning
Arbetsuppgifterna inkluderar i princip all handläggning. Beslutsfattande som
kräver specifika kunskaper och noggranna överväganden. Även hantering av
överklaganden med tillhörande domstolskorrenspondens.
4. Byten av ställföreträdare/utredning av klagomål
Arbetsuppgifterna inkluderar inslag av både utredning och rekrytering och kräver
ibland noggranna överväganden, för de fall då utredningen baseras på inkomna
klagomål.
5. Granskning av redovisningshandlingar
Arbetsuppgifterna inkluderar granskning av alla inkomna redovisningshandlingar,
där årsräkningarna är mest omfattande. Granskningen utgör grunden i hela
tillsynsuppdraget och bör alltid vara en prioriterad arbetsuppgift.
6. Utredning och yttranden
Arbetsuppgifterna inkluderar utredning av behov av ställföreträdare i samband
med anmälan och ansökan. Inhämtande av underlag, yttranden till rätten, i
förekommande fall även sammanträde i rätten. Överklagan av rättens beslut om så
krävs.
7. Rekrytering och utbildning av ställföreträdare
Arbetsuppgifterna inkluderar att hantera intresseanmälan, göra
lämplighetsutredning och i förekommande fall träffa nya ställföreträdare.
Genomförande av utbildningsinsatser inklusive grundutbildning.
5

ÖFN i Alingsås – Genomlysning och konsekvensanalys av verksamheten 2018.
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8. Arkivvård
Arbetsuppgifterna inkluderar gallring och arkivering.
Förutom grundläggande administration, nämndadministration och handläggning
består arbetsuppgifterna av diverse sidouppdrag. Exempelvis omvärldsbevakning,
återkommande översyn av styrande dokument så att dessa är uppdaterade, ansvar
för hemsidan, blankettansvar och rapportering till tillsynsmyndigheter.
Jan Wallgren6, expert inom överförmyndarjuridik, menar att överförmyndaren
också måste ha ett renodlat arbetssätt, alltså jobba med rätt saker, för att uppnå
bästa effektivitet. Kännetecken på ett sådant arbetssätt är:

6.2

•

Överförmyndaren agerar inte arbetsgivare eller chef åt ställföreträdarna.

•

Överförmyndaren svarar på frågor från ställföreträdare, men tar inte över
deras problem.

•

Överförmyndaren visar ställföreträdare hur de fyller i en
redovisningsblankett, men fyller inte i blanketten åt dem.

•

Överförmyndaren går inte in som medlare om ställföreträdare hamnar i
konflikt med huvudmän eller deras anhöriga.

•

Överförmyndaren tillhandahåller inte ekonomisk eller generell juridisk
rådgivning.
Ärendeutveckling

En sammanställning av statistik som lämnats till Länsstyrelsen från Alingsås och
Lerums överförmyndarnämnd åren 2013–2019 visar att antalet ärenden totalt sett
har ökat under perioden. En topp nåddes under 2015–2016 då antalet godmanskap
för ensamkommande barn sköt i höjden. Idag är god man för ensamkommande
lägre än innan 2015, men det totala antalet ärenden är ändå fler än innan.

Alingsås
Antal invånare
Godmanskap
Förvaltarskap
Förmynderskap
God man EKB

2013
38 619
206
28
104
15
353

2014
39 188
218
23
107
15
363

2015
39 602

2016
40 045

231
34
102
138
505

2017
40 390

246
41
113
108
508

267
47
125
38
477

2018
41 070
295
47
140
25
507

2019
41 420
288
52
137
6
483

Tabell 1 – Alingsås invånarutveckling och överförmyndarens ärendeutveckling
2013–2019

6

Rådgivningsrapport Överförmyndarorganisation HKMP, Jan och Eva Wallgren, Wallgrens Juridik AB, 22
maj 2014, sid 9
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Lerum
Antal invånare
Godmanskap
Förvaltarskap
Förmynderskap
God man EKB

2013
39 319
200
19
141
10
370

2014
39 771
191
22
165
22
400

2015
40 181

2016
40 692

171
18
163
121
473

2017
41 510

188
22
179
144
533

176
20
203
47
446

2018
42 137
181
19
195
9
404

2019
42 568
179
24
218
5
426

Tabell 2 – Lerums invånarutveckling och överförmyndarens ärendeutveckling
2013–2019

Av sammanställningarna går att utläsa att invånarna i Alingsås under perioden
2013–2019 ökade med 7,3 % samtidigt som ärendemängden för överförmyndaren
ökade med 36,8 %. På samma sätt ser vi en ökning av invånare i Lerum med
8,3 % under perioden medan ärendemängden ökade med 15,1 %.
Det bör samtidigt noteras att det kan vara missvisande att endast titta på antalet
ärenden vid givna tillfällen eftersom den totala mängden ärenden då kan se
relativt oförändrad ut. Vid en granskning av det så kallade aktnettot kan en mer
rättvisande bild av verksamheten framträda. Aktnettot beräknas genom att
summera antal ingående ärenden + nya ärenden under perioden + avslutade
ärenden under perioden. Detta eftersom både nya och avslutade ärenden oftast
kräver åtgärder från handläggarnas sida. Om antalet nya och avslutade ärenden
under ett år ungefär tar ut varandra ”försvinner” arbetsinsatserna som dessa tagit i
anspråk om man endast ser till antalet ärenden per den 1/1 och 31/12.
6.3

Nulägesanalys

Alingsås och Lerums kommuner är ungefär lika stora och har en likvärdig
befolkningsstruktur sett till åldersfördelningen.7 Även sett till socioekonomiska
faktorer är kommunerna relativt lika.8

Alingsås Lerum
Antal invånare (2019)
Organisation
Ledamöter + ersättare
Tjänstepersoner (ÅA)

41 420

Totalt

42 568

83 988

Nämnd Nämnd
3+3
3+2
3
3

11
6

Tabell 3 – Jämförelse Alingsås och Lerums överförmyndarorganisation

7

https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/ 2020-04-24
https://www.kolada.se/verktyg/liknande-kommuner-regioner/ 2020-11-27 (inkomst, utbildningsnivå, andel
som varken arbetar eller studerar).
8
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Den sammanlagda befolkningsmängden i kommunerna var knappt 84 000
personer år 2019. Kommunerna har båda organiserat sig med en
överförmyndarnämnd. I dagsläget har kommunerna tre handläggare var, som
tillsammans utgör sex heltider. Därtill kommer stöd med nämndadministrationen i
Alingsås som inte utförs av handläggarna själva, samt del av en chefstjänst i
vardera kommunen.
Nedanstående tabell visar antal ärenden fördelat på ärendetyp i de två
kommunerna, per avstämningsdatum 2019-12-31.

Alingsås

Lerum

(2019-12-31)

(2019-12-31)

God man FB 11:1-11:3
God man FB 11:4
Förvaltarskap
Förmynderskap

6
282
52
137

3
176
24
218

9
458
76
355

6

5

11

483

426

909

God man
ensamkommande
TOTALT

Totalt

Tabell 4 – Jämförelse ärenden fördelat på ärendetyp
Totalt hade överförmyndarna i Alingsås och Lerum 909 ärenden, där ett ärende är
en personakt, per den 31 december 2019.9 Av tabellen kan utläsas att antalet
godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap 4 § och förvaltarskap är fler i Alingsås
än i Lerum, medan antalet förmynderskap är fler i Lerum. Sammantaget har
Alingsås fler ärenden än Lerum.
Den mest omfattande arbetsuppgiften för överförmyndaren är granskning av
redovisningshandlingar. Nedanstående tabell visar granskningen under 2019
uppdelat per typ av redovisningshandling.
Antal granskade:

Alingsås Lerum
(2019)

(2019)

Totalt

328
39

215
36

543
75

Tillgångsförteckningar

28

42

70

Arvodesräkningar (EKB)

99

29

128

494

322

816

Årsräkningar
Sluträkningar

TOTALT

Tabell 5 – Jämförelse granskade redovisningshandlingar 2019

9

https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik 2020-09-21
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Den största skillnaden mellan granskade redovisningshandlingar finns i antalet
årsräkningar och arvodesräkningar från god man för ensamkommande barn. Den
senare förklaras enkelt av att kommunerna använder olika redovisningsperioder
för god man för ensamkommande. I Alingsås lämnas redovisning varje kvartal
och i Lerum en gång per halvår.
Antalet granskade årsräkningar ökar i relation till antalet redovisningsskyldiga
ställföreträdare. Eftersom Alingsås har 334 godmanskap och förvaltarskap och
Lerum har 200 är det naturligt att Alingsås också har fler årsräkningar att granska.
Den enda typ av redovisningshandling som aldrig genererar ett arvodesbeslut är
tillgångsförteckningar. Övriga, det vill säga årsräkning, sluträkning och
redogörelse från god man för ensamkommande, brukar i normalfallet generera ett
arvodesbeslut.

Riktmärke i
samverkan10
1 % av
Antal ärenden i
relation till invånare befolkningen
Antal ärenden i
relation till
tjänstgöringsgrad
Antal årsräkningar
i relation till
granskare

Alingsås
2019

Lerum
2019

Alingsås +
Lerum

1,2%

1,0%

1,1%

200–220

161

142

152

Max 120

109

72

91

Tabell 6 – Jämförelse utifrån riktmärken för överförmyndarverksamheten
Ett riktvärde måste bedömas utifrån hur stor organisationen är och hur renodlat
handläggaren arbetar med ärenden och hur stor del av tjänsten som tas i anspråk
av annat. Som tidigare nämnts krävs oftast att ju mindre enheten är desto mer tid
måste läggas på annat än ren handläggning, såsom utveckling,
omvärldsbevakning, utbildning och rekrytering av ställföreträdare,
systemförvaltning, hemsida, blanketter, statistik, arkivvård med mera.
6.4

Ekonomi

I Alingsås och Lerum föreligger olika förutsättningar avseende det ekonomiska
ansvaret. Överförmyndarnämnden i Alingsås har en egen budget som omfattar
samtliga av verksamhetens kostnader. Nämnden har ingen egen personal, utan
köper handläggartjänsten från kommunledningskontoret. I Lerum har
överförmyndarnämnden inget ekonomiskt ansvar avseende verksamheten,
kostnaden ligger under Kommunstyrelsens budget. Under 2019 infördes ett nytt
ärendehanteringssystem i Alingsås mot en engångskostnad om 175 000 kronor.
Normalt består överförmyndarens budget av tre huvudsakliga delar.
10

Riktmärkena är hämtade från rapporten av Jan och Eva Wallgren, från maj 2014 och från chefen för
samverkansorganisationen HKMPÖ 2020.
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•

Arvoden till förtroendevalda och övriga nämndkostnader.

•

Löner till personalen samt kostnader för lokaler, IT, utbildningar mm.

•

Arvoden till ställföreträdare.

Nedanstående tabell visar kostnaden för den politiska organisationen, själva
överförmyndarnämnden, i respektive kommun för åren 2018–2020 (till och med
september).

2018

2018

2019

2019

Alingsås

Lerum

Alingsås

Lerum

2020

2020

jan-sep
Alingsås

jan-sep
Lerum

Arvodeskostnader

154 000 118 000 164 000 150 000 105 000

85 000

Övriga
kostnader

13 000

17 000

26 000 12 000

81 000 9 000

TOTALT 167 000 144 000 176 000 231 000

114 000

102 000

Tabell 7 – Jämförelse total kostnad politisk organisation
Det kan finnas flera orsaker till att kostnaden för den politiska organisationen
skiljer sig åt mellan kommunerna. Antalet sammanträden under ett år, om det
förekommer fasta arvoden och ersättning för förlorad arbetsinkomst, extern
utbildning med mera. Då denna rapport inte syftar till att utreda förutsättningarna
för en gemensam nämnd och inte heller kommer föreslå en sådan förändring
skulle kostnaden för den politiska organisationen fortsatt bäras av respektive
kommun, även efter en sammanslagning. Detsamma gäller kostnad och ansvar för
sekreterarskap till respektive nämnd.
Nästa tabell visar verksamhetens kostnader och kostnaden för arvoden till
ställföreträdarna som betalas av kommunen. För att kunna göra en rättvisande
jämförelse, trots de olika förutsättningarna, har kostnaderna brutits ned på
detaljerad nivå. Summan A är verksamhetens kostnader, där personalkostnaden
utgör den största delen. Till summan B har dessutom kostnaden för arvoden till
ställföreträdarna lagts till.
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Lönekostnad (inkl PO)
Kurs- och konferens
Årsavgift FSÖ
Kaffe & frukt
Resor
Böcker, tidskrifter,
juridisk databas
Utbildningstillfällen
Tolk & delgivning
Personalrepresentation
Wärna
Övrigt Alingsås

TOTALT A
Arvode ställföreträdare inkl.
kostnadsersättning

TOTALT B

2018

2018

2019

2019

Alingsås

Lerum

Alingsås

Lerum

2020

2020

jan-sep
Alingsås

jan-sep
Lerum

1 603 000 1 543 000 1 890 000 1 636 000 1 263 000 1 245 000
22 000
17 000
36 000
16 000
18 000
0
5 200
1 500
10 200
0
0
1 500
7 000
8 000
9 000
3 200
2 000
8 200
1 000
1 100
0
16 000
0

30 000
25 000

14 400
0

33 000
20 000

0
5 400
30 600
211 000

10 000
1 000
14 000

1 500
500
373 800
237 500

500
1 000
14 000

13 000
2 800
0
800
44 800
162 000

32 000
0
0
11 000

1 896 400 1 650 500 2 572 100 1 729 500 1 505 500 1 298 500
2 652 000 1 674 000 2 382 649 1 047 164 1 929 000

983 000

4 548 400 3 324 500 4 954 749 2 776 664 3 434 500 2 281 500

Tabell 8 – Jämförelse total kostnad verksamhet
Överförmyndarnämnden i Alingsås har egen budget och köper handläggartjänsten
och övrig service från kommunledningskontoret. Det innebär att beräkning av
kostnaderna görs på ett annat sätt än för Lerums överförmyndarverksamhet som
ingår i den administrativa enhetens budget, eftersom nämnden inte har något
ekonomiskt ansvar. Under posten Övrigt Alingsås ingår därför en så kallad
overhead kostnad. OH-kostnaden på 10 % avser vissa gemensamma kostnader
som inte kan kopplas till en specifik kostnadsbärare, exempelvis ledning, IT och
hälsovård. År 2019 genomförde Alingsås en uppgradering av sitt
verksamhetssystem till en total kostnad om 174 000 kronor, i och med
uppgraderingen ökade också årsavgiften.
Bortsett från OH-kostnaden är skillnaden mellan verksamhetens kostnader liten.
Perioden januari – september 2020 skiljer det 67 000 kronor mellan Alingsås och
Lerum.
Av tabell 6 går också att utläsa att Alingsås kommun har en högre kostnad för
arvoden till ställföreträdarna. Det har delvis att göra med att Alingsås har fler
ärenden. Enligt Föräldrabalkens regler är det också huvudmannens ekonomiska
förmåga som avgör om det är huvudmannen själv eller kommunen som ska stå för
arvodet till ställföreträdaren. Regelverket får till följd att kommuner med i
sammanhanget ”rika” huvudmän får lägre kostnader för ställföreträdararvoden
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och vice versa. I Alingsås kommun fördelades arvodeskostnaden 2019 till största
del på kommunen, medan Lerum hade mer 50/50.
Nedanstående tabell visar på fördelning av arvodeskostnader år 2019.
Lerum

Alingsås

(2019)

(2019)
Totalt beslutade arvoden
Enskildes del i kronor
Enskildes del i procent
Kommunens del i kronor
Kommunens del i procent

3 570 470
1 187 821
33 %
2 382 649
67 %

2 144 817
1 097 653
51 %
1 047 164
49 %

15 %

33 %

Andel som ej begär arvode
utifrån totalt antal granskade
redovisningshandlingar

Tabell 7 – Jämförelse ställföreträdarnas arvode
Höga kostnader för ställföreträdarvoden skulle kunna indikera en generös
tillämpning av regelverket från överförmyndarens sida. Låga kostnader kan
istället tyda på en restriktiv tillämpning eller att kommunen har många anhöriga
som gode män, då dessa oftare än utomstående gode män avstår från arvode.
Alingsås och Lerum har ungefär lika många ärenden för vilka arvode inte begärs,
68 respektive 65 (2019). Eftersom Alingsås både har fler ärenden totalt sett och
fler redovisningshandlingar är slutsatsen att Lerum har en större andel som inte
begär arvode.
Jan och Eva Wallgren11 menar att den totala arvodesnivån är viktig att kartlägga. I
deras rapport uppges att tidigare samverkansorganisationer fått problem i
inledningsskedet av verksamheten då gode män som får sina arvoden sänkta, trots
uppdragets ideella karaktär, brukar reagera mycket negativt. Av nedanstående
tabell kan utläsas att arvodesnivåerna i Alingsås och Lerum är likvärdiga, vilket
medför bra förutsättningar för att inleda samverkan utan att enskilda
ställföreträdare eller huvudmän drabbas negativt ur det perspektivet.

Alingsås

Lerum

(2019)

(2019)

10 273
120
7 392
7 662

Kostnad per ärende
Kostnad per kommuninvånare
Arvode per ärende
Arvode per granskad redovisningshandling

6 489
65
5 035
7 660

Tabell 10 – Jämförelse kostnad per ärende med mera

11

Rådgivningsrapport Överförmyndarorganisation HKMP, Jan och Eva Wallgren, Wallgrens Juridik AB, 22
maj 2014, sid 18
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I tabell 8 har verksamhetens totala kostnad, inklusive arvodeskostnaden, från
tabell 6 delats med olika faktorer på rad 1 och 2.
Av tabellen kan utläsas att kostnaden för överförmyndarverksamheten per
kommuninvånare 2019 uppgick till 120 kronor för Alingsås och 65 kronor för
Lerum. Överförmyndarverksamheten är samtidigt en relativt billig kommunal
verksamhet. Som en jämförelse kan exempelvis nämnas den politiska
verksamheten i en kommun, som ligger mellan 375 – 2000 kronor per
kommuninvånare12. Sett till andra samverkansorganisationer i närområdet ser vi
att exempelvis Överförmyndare i Samverkan Mölndal med sina fyra kommuner
låg på 70 kronor per kommuninvånare år 2019 medan Skövde hamnade på 83
kronor13. Den största skillnaden i kostnader mellan Alingsås och Lerum utgörs av
arvoden som kommunen betalar, en kostnad som inte skulle ingå i själva
samverkan, utan belastas de medverkande kommunerna direkt.
Rad 3 och 4 utgår från totalt beslutade arvoden, oavsett om kommunen eller den
enskilde belastats med arvodeskostnaden. Av rad 4 framgår att det genomsnittliga
arvodet per granskad redovisningshandling som kan generera ett arvodesbeslut,
det vill säga årsräkning, sluträkning och redogörelse från god man för
ensamkommande, inte skiljer sig åt mellan kommunerna. Slutsatsen är därmed att
verksamheterna redan har likvärdiga arvodesnivåer.
6.5

Lokaler

Behovsanalys har tidigare gjorts av Lerum i samband med tillfällig flytt av
verksamheten. Slutsatsen blev bland annat att handläggarna, på grund av
sekretessen, behöver sitta avskilt från övriga verksamheter. Det har godtagits att
handläggare delar rum, under förutsättning att de arbetar med samma ärenden. I
Lerum delar två handläggare på ett kontor, övriga har egna rum. I Alingsås finns
handläggarna på Stora torget, i Rådhuset. Samtidigt pågår en förstudie av ett nytt
gemensamt kommunhus kallat Kabomhuset. I Lerum sitter handläggarna i
kommunhus två, centralt i Lerum.
Utöver själva arbetsplatserna behöver handläggarna tillgång till förvaring av
personakter. Det handlar om aktiva ärenden samt ärenden som är avslutade, men
ännu inte gallrade. Gallring får ske tidigast tre år efter avslutandet. Akterna
förvaras i närarkiv eller i låsbara, brandsäkra arkivskåp. Totalt handlar det om
ungefär 35–40 hyllmeter idag.
Möjligheterna att ta emot samtal och besök ser olika ut. Alingsås använder sig av
telefontid klockan 10–12 alla vardagar. Myndigheter med flera kopplas igenom av
receptionen övriga tider. Spontana besök tas emot klockan 10–12 eller enligt
överenskommelse övriga tider. I Lerum hanteras alla inkommande samtal via
kommunens kundcenter och handläggarna är tillgängliga på telefon i stort sett
hela dagarna. Kundcenter kopplar fram samtal från andra myndigheter, banker,
mäklare med flera, medan enskilda blir uppringda av en handläggare för att kunna
12

Enligt en sammanställning som nyhetsbyrån Siren gjorde 2016 utifrån från SCB:s räkensskapssammandrag
samt SCB:s befolkningsstatistik.
13 https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik 2020-10-27
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erbjuda bättre service. I Lerum saknas möjlighet att ta emot spontana besök
eftersom det sällan finns lediga rum som är anpassade för externa besök.
Utgångspunkten är endast bokade besök. Ingen av kommunerna har särskilt
utformade besöksrum som handläggarna kan nyttja.
6.6

Inställning till samverkan

Initiativ till att inleda samverkan har tagits på verksamhetsnivå i båda
kommunerna. Handläggarna är därför generellt positivt inställda till samverkan.
Jan och Eva Wallgren skriver i sin rådgivningsrapport14: ”Det får anses vara av
stor vikt att samtliga kommuner inför en samverkan inte sparar någon möda med
att få med alla tjänstemän och förtroendevalda ”på tåget” och söker motverka att
det sprids oro. Exempel på åtgärder kan vara:
•

Fortlöpande information till alla inblandade

•

Gediget förberedelsearbete

•

Gemensamma utbildningar och andra aktiviteter

•

Attraktiva lokaler och arbetsplatser

•

Rekrytera chef med mycket goda kunskaper om den operativa
verksamheten

•

Organisatorisk placering som synliggör verksamheten

•

Individuella kompetensutvecklingsplaner.”

I både Alingsås och Lerum har Överförmyndarnämnden och Kommunstyrelsens
arbetsutskott tidigare fått information om att en utredning som syftar till att utreda
förutsättningarna för en samverkan med Lerum har påbörjats. De förtroendevalda
i båda kommuners instanser uttryckte sig sammanfattningsvis generellt positivt till
att frågan om samverkan utreds. På respektive Överförmyndarnämnds
sammanträde i början av november presenterades ett utkast till rapporten.
Ledamöterna fick då möjlighet att ställa frågor och diskutera innehållet.
6.7

Övriga aspekter

I Alingsås uppgraderades verksamhetssystemet förra året till Wärna Go, till en
ungefärlig kostnad om 175 000 kronor som en engångssumma. Årsavgiften för
Wärna Go är något högre än för det Wärna som används i Lerum, som kostar
cirka 14 000 kronor/år. Wärna Go kostar cirka 25 000 kr/år. Lerums
överförmyndarverksamhet räknar med att uppgradera till Wärna Go i december
2020.
Handläggarna har tillgång till en tjänst för att göra kreditupplysningar. I Lerum
har handläggarna också tillgång till en juridisk databas. I Lerum finns en
kommungemensam tjänst för att skicka digitala brev och under 2020 har
14

Rådgivningsrapport Överförmyndarorganisation HKMP, Jan och Eva Wallgren, Wallgrens Juridik AB, 22
maj 2014, sid. 19
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handläggarna i stor utsträckning börjat utnyttja denna möjlighet. Det finns planer
på att utveckla fler e-tjänster för ställföreträdare i båda kommunerna.
I båda verksamheterna har nämnden valt att delegera majoriteten av
beslutsfattandet till tjänstepersonerna. Vad gäller dokumenthantering har Lerums
överförmyndare uppdaterat sina rutiner mer nyligen, medan det i Alingsås pågår
en översyn under hösten 2020.
Lerums överförmyndare har under de senaste åren tagit fram en egen
grundutbildning för god man/förvaltare och genomfört totalt fyra kurser. Alingsås
var valt att engagera en extern föreläsare för att uppfylla kravet på utbildning.
Båda kommunerna har i mån av tid också enstaka fortbildningstillfällen för aktiva
ställföreträdare. På grund av pandemin har inga utbildningar genomförts under
2020.
Utbildningsbakgrunden bland de befintliga handläggarna är blandad. Det finns
jurister, ekonomer, statsvetare och en socionom. Handläggarna har också relativt
lång erfarenhet av överförmyndarfrågor, där flera jobbat mellan sju och tio år
inom området. Den mest nyanställda har jobbat sedan 2016.
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7

Förutsättningar för samverkan och effekter

7.1

Styrande dokument

Följande dokument måste harmoniseras inför en gemensam organisation:

7.2

•

Reglementen (KF)

•

Delegationsordning (ÖFN)

•

Dokumenthanteringsplan (ÖFN)

•

Gemensamma mål för verksamheten (ÖFN)

•

Intern styrning och kontroll (ÖFN)

•

Arbetsbeskrivningar (enhetschef)
Lokaler och arkiv

Om verksamheterna ska kunna ingå samverkan måste det finnas tillgång till
lokaler som uppfyller verksamhetens behov. I samband med rapportens
framtagande togs kontakt med Alingsås lokalstrateg Agneta Hägg Knape och med
Lerums lokalresursplanerare Henrik Andersson. Frågan som ställes gällde
möjligheten för kommunen att inhysa en utökad överförmyndarverksamhet utifrån
behovsanalysen.
Agneta Hägg Knape uppgav då att om det handlar om att erbjuda ytterligare ett
par kontor till handläggarna går det att lösa. Alingsås överförmyndarverksamhet
har inventerat sina arkivutrymmen och konstaterat att det finns möjlighet att flytta
Lerums närarkiv till Alingsås. Henrik Andersson återkopplade att det i Lerum i
nuläget inte är möjligt att tillmötesgå verksamhetens utökade behov vid en
samverkan.
Akterna måste hållas sorterade kommunvis av olika anledningar. Ett sätt att skilja
dem åt är att använda olika färger på aktomslagen. Akterna bör också organiseras
antingen utifrån huvudmannens efternamn eller utifrån aktnummer. Fördelen med
aktnummer är att det förekommer att personer byter efternamn. Slutarkivering av
gallrade, avslutade akter görs i hemkommunen.
7.3

Verksamhetssystem

För att kunna samverka måste kommunerna använda sig av samma
verksamhetssystem.
Explizit, leverantören av Wärna och Wärna Go, har meddelat att en konsolidering
av databasen krävs när en ny samverkan inleds mellan kommuner. Det innebär
bland annat att vissa aktnummer kommer att bli dubbla. Det löses genom att
värdkommunens akter får behålla sin aktnummerserie för befintliga akter och
anslutande kommuns akter får nya aktnummer. Alla huvudmän märks med sin
kommun (baserat på folkbokföring) i systemet. Alla nya akter som skapas efter
konsolideringen startar sedan på en ny gemensam nummerserie.
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7.4

Service och tillgänglighet

Eftersom det ser lite olika ut i kommunerna idag krävs en enad syn kring hur
telefonsamtal och besök ska hanteras i en ny samverkan. Oavsett vilket spår som
väljs borde det inte resultera i någon större skillnad för personer som önskar
komma i kontakt med verksamheten. Utgångspunkten är att ställföreträdare och
andra som söker kontakt med verksamheten vänder sig till värdkommunen, där
handläggarna finns, och att det finns en gemensam hemsida för hela samverkan
där allt material samlas. Vid behov kan det finnas möjlighet att ta emot besök i
alla medverkande kommuner. På sikt är målet att utveckla möjligheter för
ställföreträdarna att utföra sina ärenden med hjälp av e-tjänster. Det finns flera
goda exempel att lära av. I en samverkan ökar chansen att kunna hantera en sådan
fråga.
Det krävs även att hemkommunen, även i de fall denna inte är värdkommun, kan
ta emot handlingar. Handlingar ska också kunna hämtas ut i alla samverkande
kommuner.
7.5

Personalövergång

Utifrån kontakter med HR-specialist är uppfattningen att det går att tillämpa
reglerna om verksamhetshetsövergång enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd
(LAS) 6 b §. Det innebär att när samverkan inleds ska värdkommunen överta den
personal som är anställd i de samverkande kommunerna. Personalen behåller på
så vis exempelvis sparad semester och tjänstgöringstid.
Frågan måste också samverkas facklig enligt fastställda rutiner i respektive
kommun.
7.6

Tidpunkt för sammanslagning

Med tanke på att överförmyndarverksamheten alltid har en arbetstopp under våren
i samband med granskning av årsräkningar är det mindre lämpligt att inleda en
samverkan under denna period. Optimalt vore därför att verksamheterna gör sitt
yttersta för att granska klart sina årsräkningar innan sommaren och att samverkan
inleds någon gång under hösten.
7.7

Förväntningar

De positiva effekter som förväntas kunna uppnås genom en samverkan är framför
allt att minska sårbarheten, öka professionaliseringen och få en bättre och säkrare
myndighetsutövning. Ju fler kommuner som går samman i större
samverkansorganisationer, desto mindre kommer skillnaderna i landet sannolikt
att bli. Även om tillsynen riktas mot ställföreträdarna är det huvudmännen och de
omyndiga barnens rättigheter som ska säkerställas. Med tydligare och mer
likvärdiga rutiner ökar möjligheterna att göra ett bra jobb och skydda denna
utsatta grupp. Samtidigt minskar risken för att det ska uppstå jävsituationer när
flera kommuner samverkar i en gemensam förvaltningsorganisation, då det blir
enklare att fördela ärenden till någon annan om en handläggare upplever sig jävig.
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En stor fördel med en större verksamhet är möjligheten att fylla på med den
kompetens som behövs. I en liten verksamhet med få handläggare blir det mindre
bredd på kompetensen. I en större enhet ryms fler personer med olika utbildning,
bakgrund och erfarenheter. När rätt kompetens saknas i verksamheten ökar risken
för skadeståndskrav mot kommunen.
Utgångspunkten är att en samverkan också ska uppnå vissa synergieffekter. Idag
utförs, utöver själva handläggning, många arbetsuppgifter av personer i båda
kommunerna som istället kunde göras av en person. En betungande sådan uppgift
är utbildning till ställföreträdarna. Även framtagande av rutiner, blanketter och
information, uppdatering av hemsida, statistik, kvalitetsarbete, utveckling med
mera. Det skulle också finnas möjlighet att exempelvis samordna
utbildningsinsatser inom viktiga och aktuella frågor till förtroendevalda i
respektive nämnd
Möjligheten att ha en enhetschef med kunskaper inom överförmyndarfrågor och
myndighetsutövning, som leder och fördelar arbetet samt tar ett övergripande
ansvar för verksamhetens utveckling och kvalitet är också en aspekt som är viktig
att lyfta fram. En djupare förståelse för verksamheten kan också bidra till
effektiviseringar och bättre budgetunderlag.
7.8

Farhågor

Den största och mest omedelbara risken med en sammanslagning är att personer
som idag arbetar i verksamheterna, som har både lång erfarenhet och rätt
utbildning, väljer att lämna verksamheten av olika skäl.
Det får antas att en ny samverkan, oavsett tiden som läggs på förberedelser,
kommer att drabbas av vissa inkörningsproblem och ”kulturkrockar”. Det är
troligt att handläggningstiderna under en period kommer att bli längre än idag.
Vissa av ställföreträdarna kan uppleva en försämring utifrån att handläggarna inte
längre sitter i den kommun där de själva bor. På längre sikt är det troligtvis en
vanesak, med tanke på att de flesta myndigheter inte längre har lokala kontor i alla
kommuner. Det går också att till stor del att avhjälpa med hjälp av digitalisering.
Andra negativa effekter som kan uppstå till följd av samverkan är risken att
verksamheten blir mer opersonlig och med minskad lokalkännedom. Det skulle
också kunna uppfattas av nämnderna att det medför sämre möjlighet till kontroll
över verksamheten.
7.9

Kostnader

En kostnad som kommer uppstå, oavsett var verksamheten placeras, är
konsolidering av databas i verksamhetssystemet. Prisuppgift på konsolidering ges
av leverantören när beslut om att inleda samverkan har fattats. Viss kostnad för
flytt av akter, aktskåp och eventuell kontorsutrustning får man räkna med. Vad
gäller arbetsplatser kan det uppstå kostnad för nya kontorsmöbler, i den mån det
inte redan finns lämpliga möbler att tillgå. Därutöver behöver tillkommande
handläggare IT-utrustning och telefon på samma sätt som vid nyanställning.
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I en gemensam samverkan beräknas kostnaderna annorlunda än när handläggarna
ingår i den egna förvaltningen. Vissa kostnader som kommunen har syns inte lika
tydligt när de ingår i en större budget. Det handlar exempelvis om hyra för
lokaler, kostnader för kontorsmaterial och del av en chefstjänst. I en samverkan
synliggörs dessa kostnader. Därför kan samverkan vid en första anblick framstå
som dyrare, även om så inte nödvändigtvis är fallet.
Det vanligaste sättet att fördela kostnader efter en sammanslagning verkar vara
baserat på kommunens storlek sett till antal invånare. Varje kommun bär sina
egna kostnader för den politiska organisationen, inklusive nämndadministration.
Även den del av ställföreträdarnas arvode som ska belasta kommunen fortsätter
att bäras av den kommun där huvudmannen är folkbokförd.
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8

Förslag samverkansorganisation

Sammantaget finns många likheter mellan överförmyndarverksamheterna i
Alingsås och Lerum redan idag. Vad gäller olikheterna har vissa steg redan tagits
för att börja jämna ut dessa. Om det fattas beslut att inleda en formell samverkan
mellan kommunerna kommer arbetet med all säkerhet att intensifieras inför
sammanslagningen. Allt för att minimera risken för ”kulturkrockar”.
8.1

Värdkommun för samverkan

Alingsås föreslås bli värdkommun för samverkan av flera anledningar. För det
första har det uttryckts att det finns plats för den utökade verksamheten och dess
behov, medan det från Lerums kommun uttryckligen sagts att det inte finns
möjlighet att erbjuda lokaler som är anpassade till verksamhetens behov. För det
andra ligger Alingsås tingsrätt i kommunen, vilket medför kortare resväg i
samband med sammanträden. Runt Alingsås finns också andra kommuner som
inte heller ingår i en samverkan idag. Det innebär goda möjligheter för samverkan
att ta sig an fler närliggande kommuner i framtiden, när organisationen satt sig.
Exakt var i organisationen den nya enheten kan placeras måste utredas och
förankras i värdkommunen. Förslagsvis blir enheten kvar på
Kommunledningskontoret, under stabschefen, för att fortsatt hålla verksamheten
organisatoriskt separerad från kommunens Socialförvaltning och Vård- och
omsorgsförvaltning.
8.2

Samverkansform

Avtalsbaserad samverkan med bibehållna nämnder i respektive kommun föreslås.
Var och en av kommunerna bör ta ansvar för sin egen nämndadministration, då
det skulle bli svårt för värdkommunen att överta sådant ansvar för en annan
kommun. Delegationsordningen från respektive nämnd till verksamheten måste
vara så fullständig som möjligt för att möjliggöra en effektiv handläggning.
Avtalet mellan parterna ska omfatta följande delar (avtalsförslag i sin helhet i
bilaga 1):
•

Värdkommunens ansvar för personal, arbetsmiljö och verksamhetens
utförande

•

Övriga kommuners ansvar

•

Principer för budget och kostnadsfördelning

•

Delegation av alla tillåtna uppgifter till förvaltningsorganisationen

•

Tillgänglighet, service

•

Uppsägning under löpande avtalsperiod

•

Medlemskommunernas åtaganden i övrigt.
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I avtalet ska specificeras vem som ansvarar för att göra vad och i vilken tid,
exempelvis lägga fram budgetförslag. En fråga som bör regleras i avtalet är hur
överskott eller underskott i verksamheten ska hanteras.
Rätten att sluta samverkansavtal följer den allmänna kommunala kompetensen.
Avtalet ska godkännas av fullmäktige i respektive kommun och brukar normalt
undertecknas av kommundirektörerna.
8.3

Bemanning i samverkan

Vid en sammanslagning utgör Alingsås och Lerums överförmyndarverksamheter
sex heltidstjänster som det ser ut idag. Eftersom det får antas uppstå vissa
synergieffekter då en del arbetsuppgifter inte längre behöver göras dubbelt plus att
nämndadministrationen försvinner från arbetsuppgifterna för Lerums handläggare
bör antalet personer vara tillfredsställande. Utgångspunkten är att det vare sig ska
tillkomma handläggare eller uppstå arbetsbrist. Av tabell 6 framgår att 2019 års
arbetsmängd fördelat på sex handläggare fortfarande gott och väl ligger inom
rimliga gränser för vad varje heltidsarbetande handläggare kan förväntas hantera.
Notera att siffrorna baseras på 2019 års underlag, men en sammanslagning kan
tidigast göras under 2021. Utifrån att kommunerna sannolikt kommer fortsätta ha
en ökande ärendemängd är bedömningen att verksamheten bör ta lite höjd. Det får
också antas att det under en inkörningsperiod kommer uppstå en ökad
arbetsbelastning, innan den nya organisationen satt sig ordentligt.
8.4

Organisation för samverkan

Utifrån att nuvarande handläggare alla har erfarenhet av att arbeta med
överförmyndarfrågor och tidigare arbetat brett med alla typer av ärenden föreslås
ingen renodlad uppdelning mellan olika ärendetyper. Den nya
samverkansorganisationen är också något för liten för att en sådan uppdelning ska
kunna göras utan att riskera att förlora viktig kompetens om en person slutar.
Istället bör fördelning av ärenden göras jämnt mellan handläggarna med möjlighet
att utifrån fallenhet och intresse åta sig vissa ansvarsområden särskilt. Sådana
ansvarsområden kan vara utbildning och rekrytering, ansvar för blanketter och
information, systemförvaltare, digitalisering med mera. För att säkerställa
kvaliteten i verksamheten bör det finnas en enhetschef på ungefär halvtid som
ansvarar för att leda och fördela arbetet samt säkerställer verksamhetens kvalitet.
Med tanke på att det redan finns anställda jurister i verksamheten vore det
önskvärt med en tydligare arbetsbeskrivning med särskilda ansvarsområden som
hanteras av dessa.
8.4.1 Enhetschef

Enhetschefens ansvar i korthet:
•

Ansvarig föredragande inför nämnderna och kontakt med
nämndsekreterarna i respektive kommun

•

Övergripande ansvar för verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete
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•

Ekonomi- och personalansvar med tillhörande administration

•

Rekrytering av personal

•

Leda och fördela arbetet i gruppen

•

Delta i den operativa verksamheten och handlägga på halvtid.

Inför att samverkan inleds bör det också ligga på enhetschefens ansvar att
harmonisera de styrande dokument och föreslå de förändringar för nämnderna
som krävs för att samverkan ska fungera. Det gäller framför allt:
•

Delegationsordning (ÖFN)

•

Dokumenthanteringsplan (ÖFN)

•

Gemensamma mål för verksamheten (ÖFN)

•

Intern styrning och kontroll (ÖFN)

•

Arbetsbeskrivningar (enhetschef)

8.4.2 Jurist

Juristfunktionen föreslås ha samma delegation som handläggarna och handlägga
alla typer av ärenden enligt en beslutad fördelningsmodell. Funktionen kan även
omfatta ansvar för att exempelvis handläggningsrutiner, delegationsordning och
dokumenthanteringsplan hålls aktuella i relation till gällande lagstiftning.
Huvudsakligt ansvar för omvärldsbevakning i relevanta frågor. Vissa typer av
ärenden skulle kunna hänskjutas till jurist för handläggning, såsom processföring i
domstol, komplicerade ansökningsärenden, förberedande av avslagsbeslut till
nämnd, överklaganden, entledigande av ställföreträdare på grund av olämplighet
och andra ärenden av motsvarande komplexitet. Juristen ska också vara ett stöd
för handläggarna i juridiska frågor.
Inför samverkan kan en jurist medverka till att ta fram förslag på harmoniserade
reglementen för respektive överförmyndarnämnd.
8.4.3 Handläggare

Handläggarna ansvarar för beslutsfattandet i övrigt, granskning, rekrytering med
mera. Fördelningen av ärenden mellan handläggarna kan förslagsvis ske utifrån
huvudmännens/omyndigas födelsedag. Varje heltidsarbetande handläggare bör
kunna ha huvudansvaret för ungefär 200 ärenden vardera.
För att inte bygga in en sårbarhet i organisationen bör handläggarna ha delegation
på juristfunktionens ärenden.
8.4.4 Administratör

Idag finns ingen anställd administratör i verksamheterna. Vid eventuell
uppsägning bör det ändå övervägas att ersätta en handläggare med en
administratör. Administratören kan då ha huvudansvaret för posthantering,
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diarieföring, uppläggning och avslut av akter, arkiv och andra administrativa
uppgifter. Det finns också möjlighet att delegera vissa beslut till en sådan
funktion, exempelvis vissa uttagsmedgivanden och granskning av
tillgångsförteckningar. Administratören kan ha huvudansvaret under telefontider,
fånga upp och lösa enklare ärenden och fördela ut övrigt på ansvarig handläggare.
Med en välfungerande administratör i verksamheten bör det totala antalet ärenden
som varje handläggare kan ansvara för också öka, då mycket av tiden annars går
åt till administration.
8.4.5 Timanställda

Överförmyndarverksamheten alltid har en arbetstopp på våren när årsräkningarna
kommer in och ska granskas. Det är därför att föredra att antalet handläggare i
organisationen anpassas till ärendemängden generellt och att verksamheten istället
förstärks med extrapersonal under perioden mars – juni.
8.5

Verksamhetens ansvarsområden

Samverkansorganisationen kommer att ansvara för och utföra följande uppgifter
med delegation från berörda nämnder:
•

Handläggning och beslut i enlighet med delegationsordning

•

Återrapportera mål som beslutats av nämnden

•

Återrapportera angående intern styrning och kontroll som beslutats av
nämnden

•

Lämna ekonomiska rapporter som berör nämndens område

•

Avge regelbunden kommunspecifik lägesrapport

•

Informera nämnderna om nya och förändrade regler

•

Bereda sådana ärenden som inte kan delegeras

•

Utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare i samverkande
kommuner

•

Granska och förvara akter under minst tre år

•

Sköta rekrytering, lämplighetskontroll och utbildning av ställföreträdare

8.6

Överförmyndarnämndens ansvarsområden

Varje deltagande kommun måste ha en överförmyndare eller
överförmyndarnämnd som väljs av kommunfullmäktige på fyra år. Arvode till
förtroendevalda bekostas av hemkommunen.
Det finns undantag som enligt lag inte får delegeras till
förvaltningsorganisationen. Dessa undantag är:
•

Avslagsbeslut
26
Sida 56 av 280

Framtidens överförmyndare

•

Tvångsentledigande god man eller förvaltare från uppdrag

•

Föreläggande om vite

•

Beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo

•

Yttrande till kommunfullmäktige

•

Tveksamma beslut

Överförmyndaren/-nämnden ska hålla sig informerad om verksamheten och
regelbundet få information från samverkansorganisationen. Det är nämnden som
beslutar om övergripande mål för verksamheten. För att det ska bli praktiskt
genomförbart måste det vara en del av överenskommelsen att alla samverkande
nämnder beslutar om samma mål. Detsamma gäller för intern styrning och
kontroll.
Nämnderna bör ha ett antal i förväg beslutade sammanträden varje år, exempelvis
lagom till dess att vitesföreläggande för årsräkning ska beslutas om. I övrigt bör
förvaltningsorganisationen kunna kontakta nämndens sekreterare då nämnden
behöver sammankallas för att besluta i en viss fråga.
8.7

Verksamhetssystem och IT i samverkan

En harmonisering av verksamhetssystemet behövs om samverkan ska inledas. Det
ligger då närmast till hands att Lerum uppgraderar sitt system till Wärna Go, som
erbjuder bättre förutsättningar för att digitalisera verksamheten. Förslaget är att
uppgraderingen görs innan samverkan inleds, då det kommer att vara många
förändringar i inledningsfasen av samverkan och en uppgradering riskerar att ta
fokus från andra, mer akuta, frågor.
I både Alingsås och Lerum används lönesystem som är kompatibla med Wärna
Go, vilket innebär att arvodesbeslut kan skickas direkt in i lönehanteringssystemet
från verksamhetssystemet. Förslaget är att denna modul kopplas på när samverkan
har inletts för att minska administrationen kring arvodesbesluten.
Utöver ett fungerande verksamhetssystem krävs också tillgång till tjänst för
kreditupplysning, system för folkbokföringsuppgifter, rättsdatabas, allmänt
diarium, mjukvara för att skapa och ändra blanketter, tillgång till att redigera
information på hemsidan och en tjänst för att skicka digitala brev till mottagarens
digitala brevlåda (t.ex. Kivra).
8.8

Processer, mallar och information i samverkan

Enhetliga processer, mallar och informationsmaterial måste finnas på plats när
samverkan ska inledas. Arbetet att harmonisera dessa har redan inletts då
uppdateringar behöver göras oavsett och lika gärna kan göras gemensamt. Det är
viktigt att avsätta tid och resurser till att sammanställa ett gemensamt material och
att alla handläggare involveras i arbetet.
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8.9

Ekonomi i samverkan

Förslaget är att värdkommunen enligt avtal hanterar förvaltningsorganisationen.
De kostnader som stannar på hemkommunen är:
-

Kostnader för den politiska organisationen

-

Kostnader för nämndadministration

-

Kostnader för arvode till ställföreträdare som ska betalas av kommunen

Värdkommunen upplåter nödvändiga lokaler och utrustning.
Värdkommunen upprättar årligen budget, som fastställs i samråd med övriga
samverkande kommuner. Kostnaderna (totala faktiska kostnader) för den
gemensamma organisationen fördelas mellan samarbetskommunerna utifrån
kommunernas invånarantal per den 31/12 året före budgetens fastställande.
I underlag för budget ska förslagsvis följande poster finnas med:
•

Lön och personalomkostnader

•

Lokaler/hyra

•

Verksamhetssystem och övriga IT-system

•

Administration

•

Övriga kostnader

8.10 Tidsplan

Följande tidsplan föreslås för beslutsprocessen om att inleda samverkan mellan
Alingsås och Lerums överförmyndarverksamheter.
1 Utkast till rapporten presenteras för samtliga handläggare den 22 oktober.
Utrymme för diskussion och inspel.
2 Förslag på rapport presenteras för överförmyndarnämnderna i Alingsås och
Lerum på deras respektive sammanträden den 10 november. Utrymme för
frågor och diskussion.
3 Rapportens förslag måste samverkas i båda kommunerna. Risk- och
konsekvensanalys ska göras.
4 Överförmyndarnämnderna i Alingsås och Lerum får ta del av den slutliga
versionen av rapporten på sina respektive sammanträden i december.
Nämnden får då möjlighet att ställa sig bakom och förorda rapportens
slutsatser och förslag innan beredning.
5 Rapporten presenteras för Kommunstyrelsens Arbetsutskott eller för hela
Kommunstyrelsen (eller båda delar) i respektive kommun i januari/februari
2021. Det är upp till respektive kommun att avgöra vem som lämpligast
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föredrar ärendet i aktuella instanser, utifrån sina normala rutiner. Utrymme för
frågor och diskussion.
6 Ärendet föreslås behandlas på Kommunfullmäktiges sammanträde i respektive
kommun i februari/mars 2021. Innan dess ska ärendet ha beretts i laga
ordning.
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Svar på motion om
införande av funktionen
invånarförslag - Anna
Hansson (MP)
5
2020.331 KS

Sida 60 av 280

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-16
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2020.331 KS

Svar på motion om införande av funktionen invånarförslag
– Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige, den 2 september 2020, § 73, lämnat en
motion om införandet av funktionen invånarförslag.
Motionären yrkar att Alingsås kommunfullmäktige ska besluta om att införa en funktion som
invånarförslag, där förslag även kan ställas direkt till nämnder för att öka möjligheter till
dialog. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september, §147 att ärendet lämnas till
kommunledningskontoret för beredning.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har enligt kommunstyrelsens beslut i budget för 2021-2023
uppdrag att utreda förutsättningar för att införa medborgarförslag.
Motionärens förslag på funktionen invånarförslag går i linje med detta uppdrag.
Kommunledningskontoret kommer att beakta de förslag som motionären har lagt fram i
utredningen om förutsättningar att införa medborgarförslag.
Juridiskt finns det inga hinder, då kommunallagen ändrades 2007 för att förenkla
användandet av medborgaförslag. Av 5 kap. 25 § kommunallagen i dess nya lydelse,
framgår att fullmäktige kan överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som
väckts genom medborgarförslag utom i fall som anges i 3 kap. 9 §, dvs. ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. De nya lagarna gör att fullmäktige
inledningsvis behöver bestämma om ett ärende som väckts genom medborgarförslag ska
avgöras av fullmäktige själv, eller om fullmäktige ska överlåta till styrelsen eller en annan
berörd nämnd att besluta i ärendet. Enligt bestämmelserna i 5 kap. 64 § andra stycket
kommunallagen ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur
medborgarförslag ska hanteras, om fullmäktige har beslutat tillåta sådana.
I kommunallagen används ordet medborgare för personer som är folkbokförda i kommunen.
Majoriteten av de kommuner och regioner som har infört funktionen kallar denna
medborgarförslag. Utifrån det kommer kommunledningskontoret att fortsättningsvis använda
medborgaförslag i diskussioner kring förutsättningarna att införa en sådan funktion.
Ekonomisk bedömning
Eventuella kostnader kommer att framgå, i den utredning som pågår med att utreda
förutsättningar för att införa medborgardialog.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
MR-strateg

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-02-16
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-09-30

§ 147 2020.331 KS

Motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 73 lämnat en
motion om införande av funktionen invånarförslag.
I motionen framförs bland annat följande:
Invånarna i Alingsås kan ha många goda idéer för hur kommunen kan utvecklas. För en väl
fungerande demokrati krävs engagerade invånare. Dialogen och samverkan mellan våra
invånare och oss förtroendevalda i den representativa demokratin behöver utvecklas.
I Kommunallagen regleras möjligheten till så kallade medborgarförslag. Kommunallagen
säger att det är kommunfullmäktige som ska hantera medborgarförslag, om kommunen har
valt att en sådan funktion ska finnas.
Ett flertal kommuner har i stället valt att ta fram en egen variant på förslagshantering. I denna
variant behandlas förslagen av berörd nämnd eller styrelse, när det anses lämpligt.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommun inför funktionen invånarförslag.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stabsavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 73 2020.331 KS

Motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna Hansson (MP)
Ärendebeskrivning
Anna Hansson (MP) lämnar en motion om införande av funktionen invånarförslag.
I motionen framförs bland annat följande:
Invånarna i Alingsås kan ha många goda idéer för hur kommunen kan utvecklas. För en väl
fungerande demokrati krävs engagerade invånare. Dialogen och samverkan mellan våra
invånare och oss förtroendevalda i den representativa demokratin behöver utvecklas.
I Kommunallagen regleras möjligheten till så kallade medborgarförslag. Kommunallagen
säger att det är kommunfullmäktige som ska hantera medborgarförslag, om kommunen har
valt att en sådan funktion ska finnas.
Ett flertal kommuner har i stället valt att ta fram en egen variant på förslagshantering. I denna
variant behandlas förslagen av berörd nämnd eller styrelse, när det anses lämpligt.
Motionären föreslår följande:
Alingsås kommun inför funktionen invånarförslag.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige
2020-09-02

Alingsås invånarförslag
Invånarna i Alingsås kan ha många goda idéer för hur kommunen kan utvecklas. För en väl
fungerande demokrati krävs engagerade invånare. Dialogen och samverkan mellan våra invånare
och oss förtroendevalda i den representativa demokratin behöver utvecklas.
I Kommunallagen regleras möjligheten till så kallade medborgarförslag. Kommunallagen säger att
det är Kommunfullmäktige som ska hantera medborgarförslag, om kommunen har valt att en sådan
funktion ska finnas. Erfarenheter från andra kommuner visar dock att de förslag som inkommer
vanligtvis inte är av principiell art, eller har den storlek och komplexitet i övrigt som vanligtvis
kännetecknar kommunfullmäktiges ärenden. Det rör sig ofta om mindre och mera praktiskt
inriktade förslag. Att inför en funktion med medborgarförslag enligt Kommunallagen skulle kunna
medföra en orimlig belastning och i vissa fall olämpligt fokus i kommunfullmäktiges arbete.
Ett flertal kommuner har i stället valt att ta fram en egen variant på förslagshantering. I denna
variant behandlas förslagen av berörd nämnd eller styrelse, när det anses lämpligt. I denna variant
kan förslag lämnas in digitalt, och stöd och debatt kan hanteras digitalt. De förslag som får stöd
enligt uppsatta kriterier, exempelvis 200 invånare, ska då behandlas av den av kommunens nämnder
eller styrelser som är ansvariga för aktuellt verksamhetsområde. Detta göra att en eventuell onödig
belastning på Kommunfullmäktige undviks. I enstaka fall kan dock förslag vara av principiell art
och om de godkänns av aktuell nämnd eller styrelse kan de slussas vidare till Kommunfullmäktige.
Det vore önskvärt att Alingsås kommuns invånare fick chans att lämna in och få sina förslag
hanterade av aktuell nämnd eller styrelse, när lämpliga och fastställda kriterier är uppfyllda.
Tillsammans kan vi utveckla kommunen!
Jag yrkar att
Alingsås kommun inför funktionen invånarförslag.

Anna Hansson (MP)
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Svar på motion om en
extern granskning av de
generella
effektiviseringskraven Martin Lindberg (V)
6
2020.326 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-25
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2020.326 KS

Svar på motion – En extern granskning av de generella
effektiviseringskraven
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 74, lämnat en
motion om en extern granskning av de generella effektiviseringskraven.
Motionären föreslår följande:
Att tillsätta en kommunövergripande extern utredning av de senaste årens generella
effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential, till uppföljning av
resultatet och utvärderingen av konsekvenserna.
Att utvärderingens resultat, på ett sätt som är lämpligt, ska ligga till grund för den kommunala
budgetprocessen.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet att lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 september 2020, § 146, att
lämna ärendet till kommunledningskontoret för beredning.
Förvaltningens yttrande
Kommunens verksamheter och åtaganden påverkas i hög grad av demografiska
förändringar. Med en högre andel yngre och äldre ökar behovet av välfärdsverksamheter.
Även SKR identifierar utmaningar för kommunsektorn eftersom bemanning och finansiering
inte möter det ökade välfärdsbehovet.
En indikator på välfärdsbehoven är försörjningsbördan som visar på relationen mellan antalet
personer som behöver försörjas och antalet personer som kan bidra till deras försörjning.
Detta definieras tydligare genom att uttrycka det som antalet extra personer en person i
yrkesverksam ålder behöver försörja utöver sig själv. Prognostiserad försörjningsbörda enligt
Alingsås kommuns befolkningsprognos visar på att en person i arbetsför ålder behöver
försörja 0,87 extra personer år 2020 i Alingsås. De ungas (0-19 år) andel uppgår till 0,45
extra personer och de äldres (65+) andel uppgår till 0,42 extra personer. För riket uppgår
prognosen för motsvarande år till 0,77 extra personer. Detta innebär att en person i
yrkesverksam ålder i Alingsås behöver försörja fler i icke yrkesverksam ålder jämfört med
riket. Till år 2029 bedöms försörjningsbördan i Alingsås öka till 0,89 jämfört med 0,80 för
riket.
Det är den yrkesverksamma delen av befolkningen som står för såväl finansiering som
bemanning av kommunernas verksamheter. En större andel yngre och äldre ökar behovet av
välfärdstjänster som äldreomsorg samt förskola, grundskola och gymnasieskola. SKR har
under en längre tid angett dessa utmaningar som kommunerna står inför, vilket framgår av
publicerade ekonomirapporter. I rapporten från oktober 2019 anges att kommunerna går in
ett allt svårare finansiellt läge och därtill anges att kommunerna arbetar med effektiviseringsoch besparingsplaner för att nå balans till kommande budget- och planeringsår. I SKR:s
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rapport från oktober 2020 anges att det mesta talar för att bemanningen inte kommer kunna
öka i motsvarande takt som välfärdsbehoven.
Kommunernas budgetförutsättningar försvåras ytterligare av andra faktorer. Bland dessa
anges högre investeringsnivåer. För Alingsås kommun är budgeterade investeringsnivåer
kommande år mycket höga i förhållande till föregående år. Detta ställer krav på god finansiell
planering över hela kommunkoncernen. Med kännedom om det som anges ovan krävs
omställning i verksamheterna och effektiviseringar som ger effekter på både kort och lång
sikt. SKR lyfter upp möjligheter som följer av ny teknik och digitalisering, vilket anges i de
ekonomirapporter som det hänvisas till ovan. Vidare anges att kommuner behöver arbeta
med effektiviseringar med direkta effekter samtidigt som det måste fortsätta långsiktigt.
Med kännedom om ökad efterfrågan på kommunens verksamheter och begränsade resurser
behöver verksamheter anpassas och organiseras effektivt med nya arbetssätt samt ny
teknik. För att klara utvecklingen där behoven ökar i en snabbare takt än resurserna
förutsätts effektiva verksamheter och god finansiell resursanvändning.
En utveckling där kommunens kostnader ökar i en snabbare takt än skatter och bidrag
innebär att kommunens ekonomi urholkas. Under 2019 infördes en ny
resursfördelningsmodell som tar höjd för volym- och kostnadsförändringar. Därtill säkerställer
modellen att kostnaderna inte ökar i en snabbare takt i förhållande till skatter och bidrag
eftersom uppräkningen begränsas. Kommunledningskontoret bedömer att nämnderna aktivt
behöver arbeta med anpassningar för att möta begränsade uppräkningar. I samband med
bland annat presidiedialoger följer kommunstyrelsen upp nämndernas arbete, vilket sker
inom ramen för uppsiktsplikten. Relevanta resultat i verksamheterna följs upp enligt
uppsiktplikten och alla nämnder ansvarar för att hålla en god kvalitet i verksamheten. Därtill
beslutar kommunfullmäktige årligen om både verksamhetsmål och ekonomiska ramar i
samband med budgetbeslut.
Mot bakgrund av de ovan angivna budget- och planeringsprocesserna samt det redovisade
behovet av generella effektiviseringar i kommunens verksamheter förefaller behovet av en
extern utredning inte vara nödvändig.
Ekonomisk bedömning
Om motionen beviljas innebär det en kostnad för den externa granskningen.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
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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, 2021-01-26
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-09-30

§ 146 2020.326 KS

Motion om en extern granskning av de generella effektiviseringskraven Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 74 lämnat en motion
med förslag om en extern granskning av de generella effektiviseringskraven.
I motionen framförs bland annat följande:
Många kommuner använder sig av så kallade generella effektiviseringar som innebär att
förvaltningar åläggs sparkrav men utan att samtidigt sänka kraven, varken på verksamhetens
kvalitet eller omfattning. Denna metod används även i Alingsås kommun. Efter dessa år av
generella effektiviseringar är det hög tid att utvärdera konsekvenserna för kvaliteten,
brukarna och medarbetarna.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta:
-Att tillsätta en kommunövergripande extern utvärdering av de senaste årens generella
effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential till uppföljning av
resultatet och utvärdering av konsekvenserna.
-Att utvärderingens resultat, på ett sätt som är lämpligt, ska ligga till grund för den
kommunala budgetprocessen.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-ekonomiavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 74 2020.326 KS

Motion om en extern granskning av de generella effektiviseringskraven Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) lämnar en motion med förslag om en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven.
I motionen framförs bland annat följande:
Många kommuner använder sig av så kallade generella effektiviseringar som innebär att
förvaltningar åläggs sparkrav men utan att samtidigt sänka kraven, varken på verksamhetens
kvalitet eller omfattning. Denna metod används även i Alingsås kommun. Efter dessa år av
generella effektiviseringar är det hög tid att utvärdera konsekvenserna för kvaliteten,
brukarna och medarbetarna.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta:
-Att tillsätta en kommunövergripande extern utvärdering av de senaste årens generella
effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential till uppföljning av
resultatet och utvärdering av konsekvenserna.
-Att utvärderingens resultat, på ett sätt som är lämpligt, ska ligga till grund för den
kommunala budgetprocessen.
Beslut

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

Utdragsbestyrkande
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige
2020-08-16

Effektiviseringar eller besparingar? Dags för en extern
granskning av de generella effektiviseringskraven
Många kommuner använder sig av så kallade generella effektiviseringar som innebär att
förvaltningar åläggs sparkrav men utan att samtidigt sänka kraven, varken på verksamhetens
kvalitet eller omfattning. Denna metod används även i Alingsås kommun. Metoden förutsätter
att medarbetarna kan ändra arbetssätt så att sparbetingen kan genomföras. Från att tidigare ha
pekat ut specifika områden som exempelvis lokaler, administration och konsulter, där
kommunledningen ser möjlighet till effektiviseringar, är alltså kraven på effektiviseringar
numera generella till sin karaktär.
Metoden att lägga in generella effektiviseringar i budgeten har pågått sedan många år under
olika politiska ledningar. Effektiviseringskrav har ålagts de flesta nämnder under de flesta åren
denna period men storleken har varierat mellan olika nämnder och olika år. I vilken grad de
generella effektiviseringskraven baseras på faktamässigt underbyggda analyser av
besparingspotential i närtid, exempelvis till följd av genomförd teknisk utveckling, nya
arbetsmetoder som tagits i bruk eller tydligt minskade behov, framgår inte.
Denna brist på faktaunderlag som visar att effektiviseringarna verkligen kan uppnås under
budgetåret, har med rätta lett till återkommande facklig kritik om risk för ökad stress och
försämrad arbetsmiljö.
Vi är idag i behov av en öppen och ärlig debatt om vad som egentligen är effektiviseringar och
vad som istället bör kallas besparingar eller nedskärningar. Budgetminskningar utan koppling
till reell besparingspotential, sänkta målsättningar eller direktiv om hur besparingarna ska
genomföras, riskerar innebära sänkta ambitioner så som större barngrupper i förskolan, nedlagda verksamheter för äldre eller minskade öppettider på fritidsgårdar och bibliotek.
Otillräcklig kompensation för pris- och löneökningar riskerar leda till färre vikarier eller
vakanshållningar av anställningar i förskolan, skolan eller i äldreomsorgen, vilket gör att de
anställda måste jobba hårdare för att klara målen och bevara kvaliteten.
Efter dessa år av generella effektiviseringar är det hög tid att utvärdera konsekvenserna för
kvaliteten, brukarna och medarbetarna. Förhoppningsvis finns ett blocköverskridande intresse
av frågor som: har Alingsås kommuns generella effektiviseringar lett till att verksamheterna
blivit effektivare? Har kvaliteten på våra tjänster förbättrats eller inte? Hur har anställdas
arbetsmiljö påverkats? Har beslutsunderlagen för nämndernas besparingsbeting varit väl
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underbyggda eller har effektiviseringsvinster tagits ut i förväg, och vad har det i så fall lett till?
Har generella effektiviseringar varit en sista utväg för att få ihop budgeten när andra
intäktskällor inte ansetts vara möjliga? Vilka är i så fall de långsiktiga konsekvenserna av detta?
Den övergripande frågan är som vi ser det hur vi kan få ett styrsystem som tar hänsyn till att
medarbetarna ska hålla ett helt arbetsliv och samtidigt ger alingsåsarna en trygg välfärd att lita
på. Hur kan vi se till att upprätthålla arbetsmiljölagens krav på god arbetsmiljö samtidigt som vi
når de politiska ambitionerna för välfärden och kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning? Detta för att säkerställa att fullmäktiges beslut om budget fattas på välinformerade
grunder.
Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta
- Att tillsätta en kommunövergripande extern utvärdering av de senaste årens generella
effektiviseringar, från val av metod och bedömd besparingspotential till uppföljning av
resultatet och utvärdering av konsekvenserna.
- Att utvärderingens resultat, på ett sätt som är lämpligt, ska ligga till grund för den kommunala
budgetprocessen.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp genom

Martin Lindberg (v)
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Svar på motion om
språktest vid anställning till
arbeten inom kommunen
där kommunikation är viktigt
- Boris Jernskiegg (SD) m fl.
7
2020.341 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-15
Jerker Gussmo

Kommunstyrelsen

2020.341 KS

Svar på motion om språktest vid anställning till arbeten
inom kommunen där kommunikation är viktigt – Boris
Jernskiegg mfl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson (SD)
Otto Stryhn (SD) och Lars Olof Jaeger (SD). har till kommunfullmäktige den 2 september
2020 § 75 lämnat en motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen där
kommunikation är viktigt.
Motionärerna framför att språktest ska genomföras vid anställning till arbeten inom Alingsås
kommun där kommunikation är viktigt. Motionärerna inriktar frågan framförallt till vård och
omsorg där man anser att vikten av förståelse är mest uppenbar. Motionärerna föreslår
följande:
-Att språktest genomförs vid anställning till arbeten inom kommunen där kommunikation är
viktigt.
-Att brukarnas behov är det som styr.
-Att en analys görs för att säkerställa att personal och brukare förstår varandra.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 30 september § 148 att remittera motionen till
kommunledningskontoret.
Förvaltningens yttrande
I antagen budget för 2021-2023 kopplat till avsnittet "Konkreta åtgärder för en bättre
äldreomsorg" anges att Alingsås kommun ska: "Tillse att lämpliga språkkrav tas fram för
anställning med tillhörande möjlighet till språkutbildning". Vård- och omsorgsförvaltningen
deltar tillsammans med Göteborgsregionen (GR) i regeringens satsning Äldreomsorgslyftet.
Äldreomsorgslyftet möjliggör för anställda med tidsbegränsade och tillsvidareanställningar
inom äldreomsorgen betald utbildning på arbetstid, vilket medför en total kompetenshöjning
och en högre andel utbildade medarbetare inom förvaltningen. Alingsås kommun har
tilldelats 25 utbildningsplatser som pågår fram till december 2021.
Vård- och omsorgsförvaltningen samverkar sedan tidigare med Vård- och omsorgscollege
för relevanta utbildningar inom vård och omsorg. Under året planerar förvaltningen att
tillsammans med Vård- och omsorgscollege genomföra en utbildning för språkombud inom
äldreomsorgens verksamhete. För att se över och öka möjligheten till anställning för
personer med språksvårigheter kommer vård- och omsorgsförvaltningen under 2021 även att
delta i ett projekt som handlar om att ge språkstöd via en APP med inriktning på
vårdrelaterade frågor.
Inom GR kommer kompetensförsörjningsfrågan aktualiserats genom att ett Branschråd
Äldreomsorg skapas 2021. Alingsås kommun, vård- och omsorgsförvaltning deltar med
representanter i rådet. Syftet med branschrådet är att samla olika aktörer och perspektiv för
att arbeta långsiktigt och strategiskt med ett regionalt perspektiv, och att ta fram konkreta
förslag och metoder för att bidra till kompetensförsörjningen i äldreomsorgen i regionen. Som
exempel har branschrådet lagt fram förslag om att skapa en GR-gemensam titulatur med
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utbildningskrav för baspersonal i äldreomsorgen samt utforma en GR- gemensam modell för
kompetensutveckling inom äldreomsorgen likt Yrkesresan eller motsvarande.
För att erbjudas en tillsvidareanställning inom Vård och omsorgsförvaltningen med koppling
till äldreomsorg ställer förvaltningen krav att medarbetaren har utbildning motsvarande
undersköterska. För att genomföra denna utbildning krävs kunskaper i det svenska språket
motsvarande gymnasiekompetens.
Kompetenskrav timavlönade: Kompetenskraven för timavlönade utgår ifrån verksamheternas
behov och är i vissa fall lägre än för en tillsvidareanställning. Skälet till att Alingsås kommun
har lägre kompetenskrav för timavlönade handlar om kompetensförsörjning utifrån ett både
kort och långt perspektiv. Vi står idag i en kompetensförsörjningsutmaning där vi för att klara
den dagliga bemanningen behöver timavlönade för att täcka framförallt akuta behov kopplat
till frånvaro. Genom att erbjuda timavlönade medarbetare en möjlighet att jobba inom vård,
skola och omsorg och på den vägen väcka intresse för att på sikt utbilda sig inom det
området ser vi en hantering som gynnar både verksamhet och individ. Introduktion av
timavlönade genomförs både utifrån ett generellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv
där den arbetsplatsförlagda introduktionen genomförs.
Inom ramen för särskilt uppdrag kopplat till budget 2021-2023 kommer Alingsås kommun att
tydliggöra kompetenskraven som krävs för anställning (ej timanställda) inom kommunens
olika befattningar. I de fall kompetenskraven inte överensstämmer med formell kompetens
inom språk på Vård och omsorgsförvaltningen kommer arbetsgivaren att arbeta för att
erbjuda möjlighet till språkutbildning. Utifrån erfarenheter med detta arbete kan därefter
övriga förvaltningar med liknande behov använda lösningarna. Dessa åtgärder samt
pågående aktiviteter utgör tillsammans ett paket som kommer att utveckla verksamheten och
i dagsläget ser kommunledningskontoret inte att testverktyg avseende språk är en del av
lösningen framåt.
Ekonomisk bedömning
Åtgärderna bedöms kunna finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Beslutet ska skickas till
Vård och omsorgsnämnden

Maria Standar
Kommundirektör

Jerker Gussmo
Personalchef
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-09-30

§ 148 2020.341 KS

Motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen där
kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn, (SD) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 75 lämnat en
motion om språktest vid anställning i kommunen där kommunikation är viktigt.
I motionen framförs land annat följande:
Att bli äldre och sjuklig innebär att man kan hamna i beroendeställning. Man kan bli
beroende av omvårdnad, av andra människors hjälp.
Det är inte bara inom vård och omsorg detta språkkrav är viktigt men det är inom denna
förvaltning vikten av förståelse är mest uppenbar. Kommunens förvaltningar måste
säkerhetsställa att man lever upp till det som krävs när det gäller kommunikation.
Motionärerna föreslår följande:
-Att språktest genomförs vid anställning till arbeten inom kommunen där kommunikation är
viktigt.
-Att brukarnas behov är det som styr.
-Att en analys görs för att säkerställa att personal och brukare förstår varandra.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-personalavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 75 2020.341 KS

Motion om språktest vid anställning till arbeten inom kommunen där
kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn, (SD) lämnar en motion om språktest vid anställning i kommunen där
kommunikation är viktigt.
I motionen framförs land annat följande:
Att bli äldre och sjuklig innebär att man kan hamna i beroendeställning. Man kan bli
beroende av omvårdnad, av andra människors hjälp.
Det är inte bara inom vård och omsorg detta språkkrav är viktigt men det är inom denna
förvaltning vikten av förståelse är mest uppenbar. Kommunens förvaltningar måste
säkerhetsställa att man lever upp till det som krävs när det gäller kommunikation.
Motionärerna föreslår följande:
-Att språktest genomförs vid anställning till arbeten inom kommunen där kommunikation är
viktigt.
-Att brukarnas behov är det som styr.
-Att en analys görs för att säkerställa att personal och brukare förstår varandra.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Alingsås 2020-08-23
Motion
Språktest
Trygghet
Att bli äldre och sjuklig innebär att man kan hamna i beroendeställning. Man kan bli beroende av
omvårdnad, av andra människors hjälp. Man kanske hör illa, man kan ha svårt att göra sig förstådd,
man kan av olika anledningar ha svårt med kommunikation och det är otroligt viktigt, kanske till och
med livsavgörande, att man får rätt förutsättningar.
Att vi hjälper nyanlända till ett arbete är bra för samhället på väldigt många sätt. Integration,
språkträning, skatteintäkter och möjlighet för dessa att klara sig själva. Att anställa personer med
bristfälliga svenskkunskaper inom vård och omsorg är dock fel och vanskligt. Dessa jobb är för att
hjälpa brukarna, inte tvärt om. Det är alltså brukarnas väl och ve som skall komma i första rummet.
Vi får inte offra äldre och sjukas trygghet för andra agendor. Vi får inte riskera deras möjlighet till att
få fram sina behov eller att de riskerar felbehandling på grund av språkförbistring.
Ett axplock ur Sveriges språklag:
4 § Svenska är huvudspråk i Sverige.
5 § Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha tillgång
till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden.
6 § Det allmänna har ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas.
11 § Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.
12 § Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig,
används och utvecklas.

Det är inte bara inom vård och omsorg detta språkkrav är viktigt men det är inom denna förvaltning
vikten av förståelse är mest uppenbar. Kommunens förvaltningar måste säkerhetsställa att man lever
upp till det som krävs när det gäller kommunikation.
Vi Sverigedemokrater yrkar:
Att språktest genomförs vid anställning till arbeten inom kommunen där kommunikation är viktigt.
Att brukarnas behov är det som styr.
Att en analys görs för att säkerställa att personal och brukare förstår varandra.

SD Alingsås
Boris Jernskiegg, Glenn Pettersson, Agneta Grange, Zandra Pettersson, Otto Stryhn, Lars Olof Jaeger
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Svar på motion gällande
stationsområdet - Boris
Jernskiegg (SD) m fl.
8
2020.347 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-01-12
Axel Peterson

Kommunstyrelsen

2020.347 KS

Svar på motion gällande stationsområdet
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD)
lämnade till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 76 en motion om trygghet i
stationsområdet.
Motionärerna föreslår att:
1. En bred riskanalys görs över området.
2. Stationsområdet görs säkrare genom bättre belysning.
3. Ordningsvakter hyrs in vid behov.
4. Stationsområdet får övervakning med kameror.
5. Det nya cykelgaraget får kameraövervakning.
6. Stationsområdet säkerställer handikappades behov.
Förvaltningens yttrande
Det pågår idag två parallella arbeten med att utveckla tryggheten i Alingsås stationsområde
på kommunledningskontoret.
I det första arbetet ingår kommunledningskontoret i ett trygghetsskapande projekt, där
Västtrafik tillssammans med polisen och fyra kommuner arbetar för att skapa trygga
stationslägen. Arbetet drivs enligt Västtrafiks projektmodell STK (Samordning för Trygghet i
Kollektivtrafiken), ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad
brottsprevention. Modellen bygger i grova drag på att man först genomför en bred
kunskapsinsamling och analys, därefter tas förslag på åtgärder fram. Projektet genomförs i
dialog och samverkan med berörda aktörer och brukare.
I dagsläget befinner sig projektet i inventeringsfasen. Som nästa steg planeras en
fördjupning av den datainsamling och dialog som polisen har påbörjat. I detta arbete ingår
även fastighetsägarna på stationsområdet som Jernhusen och Västfastigheter. Denna del i
projektet bedömer kommunledningskontoret motsvara motionens önskan om en bred
riskanalys i punkt 1. När kunskapsinsamlingen är genomförd kommer förslag på åtgärder att
tas fram. Då kan åtgärder liknande punkt 2-5 i motionen bli aktuella, om analysen är att det
behövs.
I det andra arbetet som kommunledningskontoret driver planeras för en mer övergripande
utveckling av stationsområdet. Kommunledningskontoret har nyligen inlett ett arbete som ska
resultera i en övergripande mål-och strukturbild för området. Därefter ska ett
detaljplanearbete inledas. I Alingsås kommuns budget anges att i kommande planer för
stationsområdet kommer också trygghet och säkerhet vara särskilt viktiga delar. I detta
arbete kommer även tillgänglighet att vara ett viktigt utvecklingsområde och därmed kommer
punkt 6 i motionen att hanteras.
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Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen att det finns behov av att öka tryggheten
och tillgängligheten på Alingsås station och har därför påbörjat ett arbete med detta. Att på
förhand avgöra vilka konkreta åtgärder som krävs vore dock att föregå det arbete som nu har
inletts.

Ekonomisk bedömning
Föreslaget att motionen anses besvarad har inga ekonomiska konsekvenser
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen


Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige


Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Godkännande chef
Jenny Perslow

Axel Peterson
Samhällsplanerare
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-09-30

§ 142 2020.347 KS

Motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn, (SD) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 76 lämnat en
motion om åtgärder för ökad trygghet vid stationsområdet.
I motionen framförs bland annat följande:
Mycket av den brottslighet vi ser i Alingsås har sin hemvist runt stationsområdet.
Det skall inte finnas hinder för att kunna utnyttja vår kollektivtrafik vare sig man har någon
funktionsnedsättning, är gammal eller går ensam. Alla skall ha den fri och rättigheten. Vid
ombyggnationer skall givetvis de handikappades situation beaktas. Det skall finnas belysning
som gör det lätt att se och det skall finnas kameror som identifierar dem som hänger i
området.
Motionärerna föreslår följande:
-En bred riskanalys görs över området.
-Stationsområdet görs säkrare genom bättre belysning.
-Stationsområdet säkerställer handikappades behov.
-Stationsområdet får övervakning med kameror.
-Det nya cykelgaraget får kameraövervakning.
-Ordningsvakter hyrs in vid behov.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-tillväxtavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 76 2020.347 KS

Motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn, (SD) lämnar en motion om åtgärder för ökad trygghet vid
stationsområdet.
I motionen framförs bland annat följande:
Mycket av den brottslighet vi ser i Alingsås har sin hemvist runt stationsområdet.
Det skall inte finnas hinder för att kunna utnyttja vår kollektivtrafik vare sig man har någon
funktionsnedsättning, är gammal eller går ensam. Alla skall ha den fri och rättigheten. Vid
ombyggnationer skall givetvis de handikappades situation beaktas. Det skall finnas belysning
som gör det lätt att se och det skall finnas kameror som identifierar dem som hänger i
området.
Motionärerna föreslår följande:
-En bred riskanalys görs över området.
-Stationsområdet görs säkrare genom bättre belysning.
-Stationsområdet säkerställer handikappades behov.
-Stationsområdet får övervakning med kameror.
-Det nya cykelgaraget får kameraövervakning.
-Ordningsvakter hyrs in vid behov.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Alingsås 2020-08-23
Motion
Stationsområdet
Trygghet.
Mycket av den brottslighet vi ser i Alingsås har sin hemvist runt stationsområdet. Rån, misshandel,
hot, narkotikabrott, skadegörelse mm
Det vore lögn att påstå att det känns tryggt vid stationen i Alingsås. Är man dessutom där på kvällstid
eller nattetid är farorna ibland överhängande.
Vi Sverigedemokrater vill återerövra samhällsrummet från våldsverkare och knarkförsäljare!
I Sverigedemokraternas Alingsås skall man våga röra sig fritt utan fruktan. Man skall känna sig trygg.
Säkerhetsarbetet i Alingsås kommun skall vara ett föredöme för andra kommuner.
Det skall inte finnas hinder för att kunna utnyttja vår kollektivtrafik vare sig man har någon
funktionsnedsättning, är gammal eller går ensam. Alla skall ha den fri och rättigheten. Vid
ombyggnationer skall givetvis de handikappades situation beaktas. Det skall finnas belysning som gör
det lätt att se och det skall finnas kameror som identifierar dem som hänger i området. Detta är för
oss en självklarhet och därför ger vi politiken följande uppdrag:
Vi yrkar att:
En bred riskanalys görs över området.
Stationsområdet görs säkrare genom bättre belysning.
Stationsområdet säkerställer handikappades behov.
Stationsområdet får övervakning med kameror.
Det nya cykelgaraget får kameraövervakning.
Ordningsvakter hyrs in vid behov.

SD Alingsås
Boris Jernskiegg, Glenn Pettersson, Agneta Grange, Zandra Pettersson, Otto Stryhn, Lars-Olof Jaeger
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-01
Eija Suhonen

Kommunstyrelsen

2020.348 KS

Svar på motion om kameraövervakning
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD), Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD), Otto Stryhn (SD) och Lars Olof Jaeger (SD) har till kommunfullmäktige den 22 augusti
2020, §77, i en motion yrkat att en samlad säkerhetsanalys ska göras av kommunens
samtliga fastigheter. Vidare yrkar motionärerna att kommunen ska ansöka om
kameraövervakning på skolor, fritidshem, idrottsanläggningar och kommunala fastigheter
såsom Rådhuset och kontor, samt att kommunen sätter upp kameror efter givna tillstånd.

Förvaltningens yttrande
I kommunkoncernens ägo finns ca 166 fastigheter. De är uppdelade på tre ägare Fabs som
största ägare har ca 90 fastigheter, Alingåshem ca 60 och Alingsås kommun 16 fastigheter.
Alla fastigheter är inte bebyggda, några fastigheter har också ett flertal byggnader.
Det finns ett behov av säkerhetsanalys för några av Alingsås kommuns fastigheter och
byggnader. De byggnader och anläggningar som avses är Gräfsnäsparken, Alingsåsparken
och toaletterna vid Stora Torget i Alingsås. För de andra fastigheterna finns det idag inget
behov av varken analys eller förstärkt skydd. För Fabs och Alingsåshems byggnader finns
det i dagsläget inte något behov av kameraövervakning enligt fastighetsägaren. Alingsåshem
svarar dock för byggnaderna och anläggningarna och fråga om verksamheternas behov är
därmed inte tillräckligt besvarad.
Vad gäller samtliga kommunala skolor, förskolor och fritidshem har säkerhetsenheten
tillsammans med lokalpolis och barn- och ungdomsförvaltningen under 2019/2020 genomfört
säkerhetsbesök. Vid dessa framkom att skolor och förskolor har gemensamma önskemål om
en säkrare arbets- och verksamhetsmiljö. Dock framkom inte att kameror skulle avhjälpa de
säkerhetsbrister som finns i skolor och förskolor. Det handlar om svårigheter att snabbt låsa
en skola, att det inte går att meddela sig mellan varandra inom skolbyggnaden, att
högtalarsystem saknas eller inte fungerar. Vid några förskolor har problem påtalats med
besökare som använder sig av de insynsskyddade innergårdarna under kvälls- och helgtid.
De genomförda besöken och de inom förvaltningen övergripande brister som upptäckts skall
hanteras och förslag på åtgärder ska läggas fram under 2021. I fråga om brister och
sårbarheter som rör enstaka skolor eller förskolor förs dialog mellan barn- och
ungdomsförvaltningen och den aktuella skolan/förskolan.
Ett arbete har påbörjats med att se över såväl bevakning med väktare såsom befintlig
bevakning med kamera samt personlarm. Målsättning är att ha en ändamålsenlig bevakning
där säkerhetsenheten har ansvar för en kommunövergripande bild och styrning över
bevakning. Bevakningsorganisationen ska ha möjlighet att styras utifrån rådande
omständigheter och genom kontinuerlig kontakt med väktarna kan en bättre lägesbild styra
verksamheten.
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Arbetet med skydd för rikets säkerhet har också startats där några känsliga verksamheter
identifierats såsom skyddsvärda utifrån säkerhetskyddslagens bestämmelser. Nästa steg i
detta blir säkerhetsskyddsanalyser för var och en av de verksamheterna. Det arbetet ska
också utmynna i en åtgärdsplan som kan komma att inrymma även kameraövervakning.
Under 2020 har också ett kommunövergripande incidentrapporteringssystem
implementerats. Där kommer säkerhetsenheten att kunna följa verksamheter och fastigheter
där brottslig verksamhet är överrepresenterad och där kameraövervakning skulle kunna vara
ett verktyg för att komma tillrätta med t.ex. skadegörelse och klotter.
Det pågår därmed redan ett arbete för att se över såväl fastigheter, byggnader och
verksamheters säkerhet. Detta arbete ligger i linje med det som motionärerna har yrkat.
Arbetet sträcker sig också utanför de fastigheter som ägs av kommunkoncernen. Arbetet
bedrivs inom skilda verksamhetsområden såsom, säkerhetsskydd, skolsäkerhet,
bevakningsuppdragsupphandling, incidentrapporteringssystem, när ny verksamhet flyttar
eller startar osv. Arbetet hålls samman genom säkerhetsenheten och kommer så småningom
att utmynna i en god lägesbild över kommunen där också kommunens behov av
kameraövervakning kommer att tillgodoses. Det föreslagna arbetssättet har sin grund i ett
arbetssätt som startar i att det skyddsvärda identifieras för att i nästa steg identifiera det som
hotar det skyddsvärda. Detta för att kunna föreslå adekvata åtgärder där kameraövervakning
är en av fler tänkbara verktyg. Nuvarande arbetssätt innebär också att kommunen utöver sitt
fastighetsägaransvar också inkluderar platser där kommunen hyr lokaler av annan
fastighetsägare eller platser som är och känns otrygga.
Ekonomisk bedömning
Kommunledningskontorets förslag finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunsstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Beslutet ska skickas till
Barn- och ungdomsförvaltningen, Linda Brodén, Kommunledningskontoret Åsa Zacharoff
Alingsåshem, Britt-Inger Wallin

Cecilia Knutsson
Stabschef

Eija Suhonen
Säkerhetschef
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-09-30

§ 145 2020.348 KS

Motion gällande kameraövervakning av kommunens fastigheter - Boris
Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn (SD) har till kommunfullmäktige den 2 september 2020, § 77 lämnat en
motion om kameraövervakning av kommunens fastigheter.
I motionen framförs bland annat följande:
Att ha kameror på byggnader som samhällets invånare äger gemensamt genom sin
kommun, kan vara avgörande för identifiering vid brott. Teknisk bevisning kan knyta ihop
säcken. Vittnen och andra iakttagelser likaså.
Motionärerna föreslår följande:
-Att en samlad säkerhetsanalys görs av kommunens samtliga fastigheter.
-Att kommunen ansöker om kameraövervakning på våra skolor, fritidshem,
idrottsanläggningar och kommunala fastigheter såsom Rådhus och kontor.
-Att kommunen sätter upp kameror efter givna tillstånd.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-stabsavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-02

§ 77 2020.348 KS

Motion gällande kameraövervakning av kommunens fastigheter - Boris
Jernskiegg (SD) m fl.
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD), Glenn Pettersson (SD) , Agneta Grange (SD), Zandra Pettersson
(SD) och Otto Stryhn (SD) lämnar en motion om kameraövervakning av kommunens
fastigheter.
I motionen framförs bland annat följande:
Att ha kameror på byggnader som samhällets invånare äger gemensamt genom sin
kommun, kan vara avgörande för identifiering vid brott. Teknisk bevisning kan knyta ihop
säcken. Vittnen och andra iakttagelser likaså.
Motionärerna föreslår följande:
-Att en samlad säkerhetsanalys görs av kommunens samtliga fastigheter.
-Att kommunen ansöker om kameraövervakning på våra skolor, fritidshem,
idrottsanläggningar och kommunala fastigheter såsom Rådhus och kontor.
-Att kommunen sätter upp kameror efter givna tillstånd.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Alingsås 2020-08-22
Motion
Kameraövervakning av kommunens fastigheter
Trygghet
Vi Sverigedemokrater arbetar ständigt med frågan om kommuninvånarnas trygghet. Det kan röra sig
om klimathot, trafikhot, pandemihot och brottsligt hot. Vi Sverigedemokrater är måna om
Alingsåsarnas säkerhet. Oavsett om man bor centralt eller i kommunens ytterområden.
För att kunna lagföra en brottsling måste man veta vem det är. Simpelt och lättförståeligt.
Kameror har en preventiv verkan.
Att ha kameror på byggnader som samhällets invånare äger gemensamt genom sin kommun, kan
vara avgörande för identifiering vid brott. Teknisk bevisning kan knyta ihop säcken. Vittnen och andra
iakttagelser likaså.
Vi Sverigedemokrater förfasats över den våg av bränder som härjar i Skåne för närvarande. Skolor
och kulturarv blir till aska. Kostnaderna är inte bara ekonomiska utan även i form av lidande skolgång
och utarmad historia. Skåningarna genomlider en stor tragedi.
Tillståndshanteringen hos länsstyrelsen är mycket dålig. Väntetiden på tillstånd är orimligt lång.
Att avvakta med tillståndsansökningar kan vara farligt om exempelvis en pyroman plötsligt skulle gå
bärsärk i kommunen. Vi skulle ligga pyrt till. Att räddningstjänsten har eldsjälar räcker inte. Har en
skola brunnit ner så har den brunnit upp.
Inbrott och skadegörelse, klotter och rån, misshandel och våldtäkter är annan brottslighet som skulle
kunna lagföras enklare med hjälp av kameror. Identifiering underlättas. Det skulle bli tryggare.
Vi Sverigedemokrater yrkar
Att en samlad säkerhetsanalys görs av kommunens samtliga fastigheter.
Att kommunen ansöker om kameraövervakning på våra skolor, fritidshem, idrottsanläggningar och
kommunala fastigheter såsom Rådhus och kontor.
Att kommunen sätter upp kameror efter givna tillstånd.

SD Alingsås
Boris Jernskiegg, Glenn Pettersson, Agneta Grange, Zandra Pettersson, Otto Stryhn, Lars Olof Jaeger.
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Svar på motion om
hundrastgårdar - Boris
Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange (SD)
10
2020.406 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-17
Markus Thunberg

Kommunstyrelsen

2020.406 KS

Svar på motion om hundrastgårdar – Boris Jernskiegg (SD)
och Agneta Grange (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange (SD) har till kommunfullmäktige den 30 september
2020, § 121 lämnat en motion om fler rastgårdar för hundar i Alingsås.
Motionärerna föreslår följande:
-Att kommunen undersöker möjligheterna för lämpliga platser inom kommunen där
hundrastgårdar kan uppföras.
-Att kommunen uppför hundrastgårdar i kommunens olika delar, beroende på behov.
-Att kommunen undersöker eventuell sponsring för dessa rastgårdar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 oktober 2020,167 § att remittera
motionen till kommunledningskontoret för beredning.

Kommunledningskontorets yttrande
I beredningen av ärendet har kommunledningskontoret varit i kontakt med berörda
verksamheter och funktioner. I dagsläget finns det tre hundrastgårdar i Alingsås kommun: en
i Nolhaga vid reningsverket, en på Savannen och en relativt nyöppnad i Gräfsnäs.
Ytan för hundrastgården i Nolhaga kommer under cirka 10 år att användas för reningsverkets
ombyggnad, ännu är det oklart vad som händer efteråt vilket beror på reningsverkets behov.
Ett ersättningsområde i Nolhaga undersöks av park- och naturenheten. Hundrastgården på
Savannen kommer under det närmaste året att utökas något.
Park- och naturenheten undersöker för närvarande plats för någon ytterligare hundrastgård
inom Alingsås tätort för att anlägga under 2021. På samma sätt undersöks plats i Ingared för
att eventuellt anlägga en hundrastgård under 2022 - 2023. Möjligheten att anlägga en
hundrastgård i Sollebrunn är svårare, då kommunen inte förfogar över så mycket ytor, men
även det kommer att undersökas. Bedömningen är att det under de närmaste åren går att
öppna 2-3 nya hundrastgårdar i kommunen.
Sponsring av allmänna anläggningar är något som Alingsås kommun har jobbat
förhållandevis lite med, exempel finns dock från arbetet med Jertas park där olika lekredskap
sponsrats av näringslivet. I det fallet användes sponsring för att kunna höja nivån på ytorna
och tillföra mervärden som inte hade kunnat tas om hand inom projektets budget.
I riktlinje för sponsring i Alingsås kommun antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2020, §
30, anges på ett tydligt sätt hur sponsring ska gå till för att inte medföra risk för misstanke om
muta eller på annat sätt strida mot lagar och regler. Vikten av transparens i processen gör att
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det kräver en relativt stor arbetsinsats, vilket kan vara motiverat i större projekt. Anläggande
av hundrastgårdar är en relativt liten investering för kommunen, men kräver marktillgång och
sedan kontinuerlig drift och skötsel vilket inte lämpar sig lika väl för sponsring som rena
investeringar.
Kommunledningskontorets bedömning är att det är bra att platser för att rasta okopplade
hundar under kontrollerade former tillhandahålls. I takt med att kommunen växer finns behov
av att etablera några ytterligare platser. Ett mer strukturerat arbete kring detta är positivt,
vilket också är under planering. Ett sådant arbete kommer att behöva göras i samverkan i
kommunen, för att säkerställa en bra långsiktig placering i linje med översiktlig planering.
Särskilt i de fall då man vill etablera en hundrastgård på kommunal mark som inte är allmän
plats.
Sponsring i samband med kommunala investeringar är en god idé och bör kunna användas i
något större omfattning än idag. Då det är ett relativt tidskrävande arbetssätt, är
bedömningen att det lämpar sig mer för andra typer av projekt än hundrastgårdar.
Motionen anses besvarad i och med att önskat behov inarbetas i ordinarie arbete på
samhällsbyggnadskontoret i samverkan med bland andra tillväxtavdelningen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser utöver det som redan planerats inom
ordinarie budget.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget.

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Beslutet ska skickas till
Park- och naturenheten, SBK

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Markus Thunberg
Infrastrukturstrateg
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-17
Markus Thunberg

Kommunstyrelsen

2020.406 KS
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-10-21

§ 167 2020.406 KS

Motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange
(SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange (SD) har till kommunfullmäktige den 30 september
2020, § 121 lämnat en motion om fler rastgårdar för hundar i Alingsås.
Motionärerna föreslår följande:
-Att kommunen undersöker möjligheterna för lämpliga platser inom kommunen där
hundrastgårdar kan uppföras.
-Att kommunen uppför hundrastgårdar i kommunens olika delar, beroende på behov.
-Att kommunen undersöker eventuell sponsring för dessa rastgårdar.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 september 2020 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-Tillväxtavdelningen

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-09-30

§ 121 2020.406 KS

Motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange
(SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Agneta Grange (SD) lämnar en motion om fler rastgårdar för
hundar i Alingsås.
Motionärerna föreslår följande:
-Att kommunen undersöker möjligheterna för lämpliga platser inom kommunen där
hundrastgårdar kan uppföras.
-Att kommunen uppför hundrastgårdar i kommunens olika delar, beroende på behov.
-Att kommunen undersöker eventuell sponsring för dessa rastgårdar.

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

Utdragsbestyrkande
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Alingsås 2020-09-28

Motion
Rastgård för nära och kära
I pandemins spår ökar antalet hundägare. Inte så konstigt då fler har varit hemma och fler har känt
sig ensamma.
Hunden är människans bästa vän!
Hundar lyssnar tålmodigt, hundar är trogna, hundar älskar kravlöst. Hundar har bevisligen en god
påverkan på människors hälsa.
Konflikter mellan djurägare och icke djurägare uppstår ibland. Man har synpunkter på avföring och
lösspringande hundar. Det är djurägaren som har strikt ansvar för sina djur och skall tillse att dessa
får den vård och den motion dessa behöver. Få människor promenerar i ur och skur såsom
hundägare. De allra flesta hundägarna plockar upp efter djuren och håller dem under uppsikt.
Att kunna släppa sina ”pälsklingar” ger hundarna möjlighet att sträcka ut och röra sig naturligt. Att
fritt få nosa är deras ”Facebook” där allsköns information passerar nosens alla vinklar och vrår.
Att kunna släppa sina djur är för många tyvärr en omöjlighet. Man saknar inhägnad tomt, man har
inte den inkallning som behövs och trafiken är ett reellt hot.
I Alingsås har vi rastgårdar dels på Savannen och vid Kongo. Dessa fyller en samhällsnyttig funktion.
Här kan man släppa djuren fritt och här finns papperskorgar till gårdagens mat.
Nu när hundarna blivit fler och bostäderna likaså, finns ett uttalat önskemål om samma
samhällsservice i Ingared och Sollebrunn. Här kan kommunen hjälpa till med uppförande av behövda
mötesplatser för hundägarna och deras hundar.
Vi Sverigedemokrater yrkar därför:
Att kommunen undersöker möjligheterna för lämpliga platser inom kommunen där
hundrastgårdar kan uppföras.
Att kommunen uppför hundrastgårdar i kommunens olika delar, beroende på behov.
Att kommunen undersöker eventuell sponsring för dessa rastgårdar.

Boris Jernskiegg, gruppledare SD Alingsås
Agneta Grange, ordförande SD Alingsås
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-19
Christofer Sahlin

Kommunstyrelsen

2021.056 KS

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2020
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens årsredovisning är en uppföljning av kommunstyrelsens budget.
Årsredovisningen är den andra sammantagna uppföljning av kommunstyrelsens mål,
personalförhållanden, ekonomi och internkontroll. Årsredovisningen upprättas i enlighet med
kommunens styrmodell och tillhörande anvisningar.
Förvaltningens yttrande
I budget 2020 antog kommunstyrelsen åtta mål. Målen är bland annat inriktade på ett
förbättrat företagsklimat och förbättrad dialog mellan företagare och kommunen, förbättrad
tillgänglighet via telefon och e-post samt ett förbättrat upplevt inflytande och delaktighet i
kommunens verksamheter. I årsredovisningen bedöms sju av åtta mål vara uppfyllda.
Kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten redovisar ett positivt resultat om
4 tkr. Den marginella budgetavvikelsen förklaras bland annat av att överskottet inom
personalkostnader till följd av pensionsavgångar och vakanser har nyttjats till
investeringsbidrag till föreningar samt specifika insatser i samband med covid-19 under året.
Insatser som att kommunstyrelsen beslutade att subventionera lunch till gymnasieeleverna
under april – juni och att personal i Alingsås kommun har mottagit en gåva i form av ett
presentkort att nyttja inom Alingsås Handel. Exploateringsenheten har genomfört 25 stycken
tomtförsäljningar under året vilket återspeglas i ett positivt resultat om ca 20 mnkr. Stort
fokus för enheten är det fortsatta arbetet med kommunens tillväxtområden.
Trots vakanta tjänster har antalet tillsvidareanställda ökat med tre personer jämfört med
motsvarande period föregående år. Samtidigt är den positiva trenden avseende
personalomsättning från föregående år fortsatt stabil.
Internkontroll har genomförts enligt plan, fem utav åtta kontroller har genomförts utan
anmärkning. Samtliga kontrollpunkter hålls under kontinuerlig uppsikt och bedöms vara
under kontroll. Åtgärder eller förslag till åtgärder och fortsatt arbete har noterats i samband
med kontrollen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att godkänna årsredovisningen innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Årsredovisning för kommunstyrelsen 2020 godkänns.
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Beslutet ska skickas till
KF

Simon Lindau
Ekonomichef

Christofer Sahlin
redovisningsekonom

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-02-19
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Inledning
Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens strategiska planering och
utveckling. Kontoret bereder beslutsunderlag till kommunstyrelsen och utför särskilda
uppdrag och utredningar. Uppdraget innefattar även att följa upp verksamheten i kommunen
och ansvara för modeller och strukturer kring kommunens styrning och ledning.
Kommunledningskontoret stödjer förvaltningarna med rådgivning och specialisttjänster samt i
samverkan kvalitetssäkrar service till Alingsås medborgare.
År 2020 har till stor del präglats av pandemin covid-19 och arbetet därtill med att hantera
spridningen i kommunen. En särskild organisation tillsattes i mars månad inom
kommunledningskontoret som arbetar med att följa utvecklingen och anpassa kommunens
organisation och lokalsamhälle enligt rådande rekommendationer. Bland annat har en snabb
digital omställning och utveckling genomförts, som t.ex. medfört att möten ställts om från
fysiska till digitala, även för den politiska organisationen, samt att ett omfattande
distansarbete bedrivits. Utöver att hantera och anpassa kommunens arbete har
virusspridningen också medfört att flera planerade aktiviteter fått ställas in eller flyttas fram.
Trots detta har ett antal planerade aktiviteter genomförts under året, exempelvis har
kommunen fått en ny hemsida med utvecklad och förbättrad information om kommunens
verksamheter och Alingsås platsvarumärke har lanserats som en egen sajt. Näringslivsfrågor
har fortsatt varit ett fokus under året på kommunledningskontoret, bland annat via stöttning
till kommunens myndighetsutövande verksamheter. Ett pågående arbete med att ta fram ett
näringslivsstrategiskt program har försenats något på grund utav pandemin, men fortlöper
och förväntas antas till sommaren 2021. Därtill leder kontoret kommunens påbörjade arbete
mot FN:s globala mål, Agenda 2030, genom bland annat ett framtagande av en
nulägesanalys för samtliga mål samt en påbörjad integrering av målen i kommunens
ordinarie styr- och uppföljningssystem.
Trots ett på många sätt speciellt år har arbetet med att uppfylla kommunstyrelsens mål och
bedriva ordinarie arbete utefter budgetram fortskridit. Kommunstyrelsen antog i budgeten
2020 åtta mål med tillhörande nyckeltal utifrån kommunfullmäktiges mål och indikatorer.
Målen är bland annat inriktade på ett förbättrat företagsklimat och dialog mellan kommunen
och företagare, förbättrad tillgänglighet via telefon och e-post samt ett förbättrat upplevt
inflytande och delaktighet hos kommuninvånarna i kommunens verksamheter. Sju av åtta
mål bedöms vara uppfyllda vid utgången av 2020 utifrån uppsatta målnivåer.
Kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten redovisar ett positivt resultat om 4
tkr. Den marginella budgetavvikelsen beror på att överskottet inom personalkostnader till
följd av pensionsavgångar och vakanser bland annat har nyttjats till specifika insatser i
samband med covid-19 under året. Insatser som att kommunstyrelsen har subventionerat
lunch till gymnasieeleverna under april – juni samt att personal i Alingsås kommun har
mottagit en gåva i form av ett presentkort att nyttja inom Alingsås handel.
Exploateringsverksamheten redovisar ett positivt resultat om ca 20 mnkr till följd av 25
stycken genomförda tomtförsäljningar.
Antalet tillsvidareanställda har ökat med tre personer jämfört med motsvarande period
föregående år. Den positiva trenden med en minskad personalomsättning fortsätter även
under 2020 och är nu åtta procent. Sjukfrånvaron på kommunledningskontoret är något lägre
än för samma period föregående år, trots den pågående pandemin med hög smittspridning i
samhället. De åtgärder för minskad smittspridning som vidtagits på kommunledningskontoret
tycks därmed ha haft effekt.
I uppföljningen av internkontroll inför årsbokslutet har kommunstyrelsen genomfört åtta
kontroller, varav fem bedöms ha genomförts utan anmärkning och tre med anmärkning.
Samtliga kontrollpunkter hålls under kontinuerlig uppsikt och bedöms vara under kontroll.
Eventuella åtgärder och fortsatt arbete har noterats i samband med kontrollen.
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Måluppföljning
Kommunstyrelsen har sammantaget åtta mål som tar sin utgångspunkt i
kommunfullmäktiges prioriterade mål ett och tre. Av dessa bedöms sju av åtta mål vara
uppfyllda för 2020 utifrån uppsatta målnivåer.
PRIORITERAT MÅL

1. Alingsås växer genom att stärka och uppmuntra arbetsliv, näringsliv och
föreningsliv
INDIKATOR

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI
Mål 2020
64

Utfall 2020
Prel: 67

Utfall 2019
59

Utfall 2018
63

NÄMNDENS MÅL

Kommunens företagsklimat ska förbättras, genom förbättrad service och kortare
handläggningstider
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar: Kommunstyrelsen har planerat för, och vidtagit åtgärder för att förbättra kommunens
företagsklimat. Det är framför allt inom berörda myndighetsområden som, i synnerhet inom bygglov
och livsmedel, förbättringar skett under året och handläggningstider för bygglov har kortats ned till 35
dagar i medelvärde från att ansökan är komplett. Näringslivsfunktionen inom kommunledningskontoret
har stöttat i olika relaterade frågor samt utvecklat stödet till företagare genom exempelvis kommunens
företagslots. Preliminära resultat av mätningen av företagsklimatet indikerar ett index om 67, vilket
överstiger målvärdet för 2020. Sammantaget bedöms målet vara uppnått utifrån preliminära resultat
samt kortare handläggningstider.
NYCKELTAL

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Effektivitet, NKI
Mål 2020
64

Utfall 2020
Prel: 67

Utfall 2019
58

Utfall 2018
63

INDIKATOR

Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i
absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)
Mål 2020
72,28%

Utfall 2020
i.u.

Utfall 2019
78,88%

Utfall 2018
72,27%

NÄMNDENS MÅL

Andelen arbetsställen i Alingsås kommun som har tillgång till fast bredband om minst
100 Mbit/s, eller IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger en sådan hastighet
ska vara minst 95 procent
Bedömning
Ej uppfyllt
Kommentar: Andelen arbetsställen med tillgång till snabbt bredband ökar mellan 2018 och 2019. För
år 2020 finns ännu inget utfall. Målvärdet för 2020 är uppställt utifrån ett önskat utfall år 2019, vilket
inte har uppnåtts. Målet är därför ej uppfyllt. Kommunen har antagit en bredbandsstrategi med plan för
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utbyggnad av bredband, denna följs dock endast delvis. Kommunledningskontoret bedömer att det är
framför allt via finansiering till privata aktörer som kommunstyrelsen kan bidra till att utöka
bredbandsutbygget i kommunen, då ingen egen utbyggnad görs. Finansiering bedöms dock i
dagsläget saknas. Att inte en högre andel arbetsställen har tillgång till bredband om 100 Mbit/s
bedöms dock inte utgöra hinder för företagsetablering, utifrån tillgänglig statistik på nyföretagsamhet
och företagarnas upplevelse av tillgång till bredband. Varje ny arbetsplats som ansluter sig till den
befintliga utbyggnaden medför en ökning av nyckeltalet, vilket sannolikt bidrar till måluppfyllelsen.

NYCKELTAL
Arbetsställen med tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s eller IT-infrastruktur i
absolut närhet som medger en sådan hastighet (%)
Mål 2020
90%

Utfall 2020
i.u.

Utfall 2019
78,88%

Utfall 2018
72,27%

INDIKATOR

Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)
Mål 2020
2,08

Utfall 2020
2,28

Utfall 2019
2,14

Utfall 2018
2,07

NÄMNDENS MÅL

Företagarnas upplevelse av en god dialog mellan kommunen och näringslivet ska bli
bättre
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar: Under året har kommunledningskontoret arbetat med ett flertal aktiviteter för att bättra
företagarnas upplevelse av en god dialog mellan kommunen och näringslivet. Dialogen har stärkts och
implementerats som ordinarie verksamhet i utpekade ytor så som Näringslivsrådet, Näringslivsforum
m.fl. Detta trots att Coronapandemin har försvårat möten och fysiska träffar. Under hösten erbjöds ett
utbildningstillfälle för företagare inom upphandlingsförfarandet i syfte att underlätta anbudsförfarandet,
som är ett av flera sätt kommunen kan upprätthålla en god service och information gentemot
företagare. En ökande trend syns avseende företagarnas upplevelse av dialog under flera år,
målsättningen har uppnåtts för 2020.
NYCKELTAL

Företagarnas upplevelse av dialogen mellan företag och kommunen (skala 1-6)
Mål 2020
2,08

Utfall 2020
2,28

Utfall 2019
2,14

Utfall 2018
2,07

PRIORITERAT MÅL

3. Alingsåsarna har inflytande, får god service och ett gott bemötande från kommunen
INDIKATOR

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Mål 2020
53%

Utfall 2020
53%

Utfall 2019
52%

Utfall 2018
i.u.
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NÄMNDENS MÅL

Öka medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling genom bland annat
medborgardialog
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar: På grund utav Coronapandemin har någon medborgardialog inte genomförts under året,
en planerad dialog ställdes in. Däremot har åtgärder för att underlätta för medborgare att delta i
kommunens utveckling vidtagits, som exempelvis att via kommunens nya hemsida tydligt hänvisa hur
besökare ska gå tillväga för att hitta rätt information samt att presentera resultat från genomförda
medborgarundersökningar i sin helhet för en ökad transparens. Målsättningen för 2020 bedöms ha
uppfyllts.
NYCKELTAL

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng
Mål 2020
53%

Utfall 2020
53%

Utfall 2019
52%

Utfall 2018
i.u.

Utfall 2019
38

Utfall 2018
37

INDIKATOR

Nöjd Inflytande-Index - Helheten
Mål 2020
38

Utfall 2020
40

NÄMNDENS MÅL

Medborgarnas uppfattning om möjlighet till inflytande i kommunen ska öka
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar: Kommunens hemsida har uppdaterats och setts över. En mer lättillgänglig vy finns nu
med olika alternativ kring hur man som invånare kan vara med och påverka kommunen på olika sätt.
Under året har ett arbete med att säkerställa att kontaktuppgifter finns till samtliga politiker på
hemsidan genomförts och en visselblåsarfunktion har införts, där anställda eller invånare anonymt kan
rapportera misstänkta oegentligheter. På grund utav Coronapandemin har kommunen
också genomfört ett omfattande informationsspridningsarbete med anledning av pandemin, gentemot
invånare och andra. Flera lättnader i form av stöd till företag m.fl. har vidtagits med anledning av det
svåra läget som virusspridningen medfört för många aktörer. Detta tros kan ha gett positiva effekter på
upplevelsen av inflytande och förtroendet för kommunen. I medborgarundersökningen som
genomfördes under 2020 uppnåddes målsättningen för invånarnas upplevelse av möjlighet till
inflytande för innevarande år.
NYCKELTAL

Nöjd Inflytande-Index - Helheten
Mål 2020
38

Utfall 2020
40

Utfall 2019
38

Utfall 2018
37
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INDIKATOR

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
Mål 2020
87%

Utfall 2020
83%

Utfall 2019
93%

Utfall 2018
86%

NÄMNDENS MÅL

Andelen som får ett gott eller mycket gott bemötande vid kontakt med
kommunledningskontoret ska vara 100 procent
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar: Flera olika åtgärder har vidtagits under året för att uppnå målet. Inom ramen för
kommunens värdegrundsarbete har frågan arbetats med på olika håll kopplat till värdeorden
engagemang, öppenhet och respekt. Flera verktyg har tagits fram för att omsätta värdegrunden i
praktisk handling inom kommunens verksamheter. Därutöver har nya riktlinjer för service och
bemötande antagits, vars syfte är att konkretisera hur Alingsås kommun ska leva upp till
förvaltningslagens krav på service och bemötande gentemot både fysiska och juridiska personer.
Arbetet med att implementera riktlinjen och göra den känd inom organisationen kommer att fortlöpa
kommande år. Utifrån att kommunledningskontoret bibehåller sitt höga resultat avseende bemötande
bedöms målet vara uppfyllt.
NYCKELTAL

Gott bemötande vid kontakt med kommunen, kommunledningskontoret, andel av
maxpoäng (%)
Mål 2020
100%

Utfall 2020
100%

Utfall 2019
100%

Utfall 2018
i.u.

INDIKATOR

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga (%)
Mål 2020
49%

Utfall 2020
50%

Utfall 2019
48%

Utfall 2018
48%

NÄMNDENS MÅL

Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga ska vara minst 80 procent
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar: Andel som tar kontakt med kommunledningskontoret och får svar på sin fråga ökar
under 2020. Utöver framtagande av riktlinje för service och bemötande, där det bland annat framgår
att frågor per telefon ska besvaras omgående, har kommunens växel samlat in data i syfte att skapa
översikt över vilka frågor som är återkommande och vilka verksamheter som kan utveckla sin
tillgänglighet. Det är ett arbete som kommer att fortsätta kommande år tillsammans med att
implementera den nya riktlinjen för service och bemötande i verksamheterna samt att bedriva en
informationskampanj till kommunens verksamheter om att aktivt uppdatera sökord för att förbättra och
underlätta växelns arbete. Målet bedöms vara uppfyllt då tillgängligheten via telefon överstiger
målvärdet.
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NYCKELTAL

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, kommunledning (%)
Mål 2020
80%

Utfall 2020
83%

Utfall 2019
50%

Utfall 2018
i.u.

INDIKATOR

Andel som får svar på e-post inom en dag (%)
Mål 2020
70%

Utfall 2020
87%

Utfall 2019
69%

Utfall 2018
69%

NÄMNDENS MÅL

Andelen som tar kontakt med kommunledningskontoret via e-post och får svar inom
en dag ska vara minst 85 procent
Bedömning
Helt uppfyllt
Kommentar: Andelen som får svar på e-post inom en dag i årets undersökning har ökat till 100
procent. Kommunledningskontoret har arbetat med ett antal aktiviteter under året. Exempelvis har
fokus lagts på uppdaterad och förbättrad information på kommunens hemsida som i någon mån kan
stävja mängden inkommande samtal och e-post. I riktlinjen för service och bemötande anges bland
annat att svar på inkommande mail ska lämnas utan dröjsmål, vilket i normalfallet är inom 24 timmar.
Målet bedöms vara uppfyllt.
NYCKELTAL

Andel som får svar på e-post inom en dag, kommunledning (%)
Mål 2020
85%

Utfall 2020
100%

Utfall 2019
67%

Utfall 2018
i.u.
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Ekonomi
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget 2020

Bokslut 2020 Avv. bokslut/
budget 2020

Bokslut 2019

Diff. bokslut
2020/2019

58 879

60 942

2 063

59 846

1 096

-86 821

-78 934

7 887

-74 541

-4 393

-4 494

-4 580

-87

-6 840

2 260

Köp av tjänster

-48 847

-38 444

10 404

-48 423

9 980

Övriga kostnader

-16 342

-36 445

-20 104

-24 827

-11 619

Verksamhetens
kostnader

-156 504

-158 403

-1 899

-154 631

-3 772

Verksamhetens
nettokostnader

-97 625

-97 461

164

-94 785

-2 676

Kommunbidrag

97 391

97 391

0

95 631

1 760

234

74

-160

198

-124

0

4

4

1 043

-1 040

Personalkostnader
Lokalhyror

Finansnetto
Årets resultat

Inledande sammanfattning
Kommunstyrelsen exklusive exploateringsverksamheten redovisar ett positivt resultat om
4 tkr. Främsta förklaringen till den marginella budgetavvikelsen är att det positiva överskottet
från personalkostnader har nyttjats till en gåva i form av ett presentkort till kommunens
anställda á 1000 kr att använda hos Alingsås Handel samt utbetalningar för obudgeterade
investeringsbidrag till föreningar.
Mellan år 2018 och 2019 ökade både bruttokostnaden och nettokostnaden, dock i lägre takt
än kommunbidraget vilket genererade ett överskott om ca 1 mnkr. Vid en jämförelse mellan
år 2020 och 2019 ökar både bruttokostnaden (2,4 procent /3,7 mnkr) och nettokostnaden
(2,8 procent /2,6 mnkr), medan ökningen av kommunbidraget har utvecklats i lägre takt
(1,8 procent /1,7 mnkr) vilket genererar skillnaden i resultat mellan åren.
Kommentar per kontogrupp
Intäkter – 70 procent utav intäkterna härrör sig från debiteringen mot förvaltningarna för
beställda tjänster via tjänstekatalogen. Andra större intäkter är 6,7 mnkr från förvaltningarna
för att bedriva den fackliga verksamheten, 1,8 mnkr från överförmyndarnämnden för
överförmyndarhandläggare samt 1,5 mnkr från förvaltningarna till följd av fördelning av
försäkringskostnader. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras framförallt av högre
intäkter från Omställningsfonden och AB Alingsås Rådhus än budgeterat samt en mer
rättvisande debitering av försäkringskostnader mot förvaltningarna.
Personalkostnader – Redovisar en positiv budgetavvikelse om 7,9 mnkr. Avvikelsen beror
på att ett antal tjänster har varit vakanta under delar av eller hela året, samt
pensionsavgångar varav två stycken inte har återbesatts under året.
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Lokalhyror – Kostnaderna är något högre än budgeterat, avvikelsen återfinns inom ITverksamheten och avser hyreskostnader för kommunens datasal.
Köp av tjänst – 31,1 mnkr av utfallet avser konsultkostnader samt system- och
licenskostnader inom IT-verksamheten. 1,8 mnkr är kostnader för lokalstäd och skötsel av
grönytor. 3,9 mnkr är kopplat till insatser för covid-19 som inte är budgeterade varav 1,9
mnkr av dessa är kostnader för subventionerade luncher till gymnasielever under perioden
april – juni. Den positiva avvikelsen om 10 mnkr förklaras delvis av att utfallet för leasing av
IT-verktyg om 8,2 mnkr återfinns inom resultatraden övriga kostnader men även av ett lågt
nyttjande av konsultmedel inom Tillväxtavdelningen.
Övriga kostnader – De största kostnaderna är kopplade till IT-verksamheten. Varav 8,2
mnkr avser leasing av IT-inventarier. 4,4 mnkr är kopplade till telefoni- och kommunikation.
Andra större poster är bidragsutbetalningar om 9,8 mnkr till politiska partier, Alingsås KiK,
Gerdskens BK m.fl. samt 4,2 mnkr för presentkort hos Alingsås handel. En gåva till
kommunens anställda som ett tecken på arbetsgivarens uppskattning för alla medarbetares
arbete under rådande pandemi.
Jämförelse mellan årets resultat och föregående års resultat
Skillnaden om 1 mnkr i intäkter förklaras bland annat av lägre intäkter till Säkerhetsenheten
då hela bidraget från MSB inte har nyttjats och således periodiserats som en kortfristig skuld.
Samt att kommunikationsenheten inte längre debiterar kultur- och utbildningsförvaltningen för
kommunikatörstjänster jämfört med tidigare år, medan intäkterna inom IT- och
telefoniverksamheterna ökar med ca 2 mnkr mellan åren. Att personalkostnaderna ökar
med 4,4 mnkr från 2019 beror på återbesättning av vakanta tjänster, löneökningar samt en
höjning av procentsatsen för sociala avgifter. Den positiva avvikelsen om 10 mnkr för köp av
tjänst jämfört med föregående år förklaras bland annat av att utgifter om ca 4 mnkr för 400årsjubileet inte återfinns 2020, samt att kostnaderna för leasing av IT-verktyg numera
redovisas under övriga kostnader. Förutom kostnaden för leasing av IT-verktyg består
skillnaden om 11,6 mnkr i övriga kostnader om 4,2 mnkr för inköp av presentkort inom
Alingsås Handel till anställda inom Alingsås kommun.

Prognossäkerhet
Avstämningstillfälle

Prognos

Avvikelse från
bokslut

515

-511

Delårsbokslut

1 038

-1 034

Bokslut 2020

4

Fördjupad månadsuppföljning

Utfallet i bokslut 2020 blev 0,5 mnkr lägre än prognosen vid den fördjupade
månadsuppföljningen i april och 1 mnkr lägre jämfört med prognosen i delårsbokslutet. Att
kommunstyrelsen lämnade en högre prognos i delårsbokslutet jämfört med prognosen i april
berodde på att vakanta tjänster inte hade återbesatts i den takt som ursprungligen
prognostiserades. Avvikelsen mellan prognosen i delårsbokslutet och resultatet 2020
förklaras av ytterligare kostnader om 0,4 mnkr för kompetens och ledarskapsutveckling samt
0,6 mnkr i tillkommande underhåll av fastigheter.
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Investeringar
Nedan följer investeringsutfallet för 2020 med en jämförelse mot budget samt utfall för
motsvarande period 2019.
Belopp i tkr
Expansionsinvestering

Budget 2020

Bokslut 2020 Avv. bokslut/
budget 2020

Bokslut 2019

Diff. bokslut
2020/2019

13 744

-3 194

9 957

-9 169

21 550

10 550

11 000

KS- reserv

5 000

0

5 000

KS Digitalisering

2 000

40

1 960

Åtgärder avs E20

1 000

0

1 000

GC Långared/LOO

6 200

9 721

-3 521

500

0

500

0

2

-2

Expansionsinvestering - Exploatering

6 850

788

6 062

Bergkullegatan

3 500

190

3 310

Grankullegatan

1 200

0

1 200

Norra Stadsskogen

1 150

0

1 150

Erosionsskydd

400

0

400

Frostvägen

200

0

200

Hambogatan

0

139

-139

Lycke deponi

400

0

400

Noltorp 1:6

0

1

-1

Ängvaktaregatan

0

22

-22

Skårsvägen

0

423

-423

Lekplats Skårsvägen

0

3

-3

Kärrbogärdevägen

0

-38

38

Inköp markreserv

0

26

-26

Krangatans förlängning

0

24

-24

Imageinvestering

0

0

0

0

0

11 700

5 908

5 792

7 390

-1 482

400

583

-183

8 300

4 620

3 680

0

47

-47

Fastigheter

3 000

658

2 342

Anpassningsinvestering

6 300

6 078

222

3 098

2 980

IT-Infrastruktur

6 300

6 078

222

Totala utgifter

39 550

22 535

17 015

24 232

-1 697

Cykelväg landsbygd
Maskiner

Reinvestering
Inventarier
Tjänstekatalogen
Big Belly
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Övergripande kommentar
Investeringsutgifterna uppgår till 22,5 mnkr under år 2020 vilket är 17 mnkr lägre än budget.
Avsatta medel för KS reserv är helt outnyttjade och investeringar inom
exploateringsverksamheten har skjutits på framtiden. Avvikelsen beror också på försenade
leveranser av produkter kopplade till tjänstekatalogen. Skillnaden i utfall jämfört med
föregående år beror framförallt på outnyttjade medel inom exploateringsverksamheten.
Kommentarer per projekt
KS Digitalisering – Medel avsattes till att digitalisera kommunens verksamheter. Dock har
knappt några medel kunnat nyttjas då de största behoven som hittills belysts är
driftrelaterade.
GC Långared/Loo – Att utfallet överskrider budget förklaras av ca 3 mnkr för tillkommande
arbeten i entreprenaden s.k. ändrings-, tillkommande- och avgående arbeten (ÄTA). Vissa
tillkommande arbeten beror på krav från Trafikverket vid utförande av gc-väg som angränsar
till allmän väg. Huvudparten av ÄTA-arbetena avser nödvändiga anpassningsåtgärder på
privat mark. Gc-banan är slutbesiktigad under 2020, tillkommande arbete under 2021 avser
uppsättning av 66 stycken belysningsstolpar.
Bergkullegatan – Utfallet avser pågående projektering av allmän plats, gata, gc-bana och
gångstig. Avvikelsen från budget beror på att entreprenaden upphandlats under 2020.
Bergkullegatan byggs ut till körbart skick under 2021-2022. När gatan byggts ut till körbart
skick öppnas den för byggtransporter till och från tomtmarken på Bergkullen 1-2.
Färdigställande med asfaltstopp och trottoar förväntas ske först 2023-2024.
Grankullegatan – Grankullegatans samfällighetsförening är huvudman för gatan, varpå
kostnader som kommunen upparbetar inte kan klassificeras som investering. Gatan
överlämnas till samfällighetsföreningen under första halvan av 2021.
Skårsvägen – Utbyggnation av allmän gata är färdigställd och lekplatsen är slutbesiktigad.
Inventarier – Utfallet avser bland annat gatumöbler, 4 stycken soffor och 3 stycken runda
sittmöbler för ”Sommartorget”, ett bilfritt område där man kunde sitta och umgås i anslutning
till Stora torget. Resterande del av utfallet avser kontorsmöblemang i kommunstyrelsens
lokaler.
Tjänstekatalogen – Reinvesteringar görs kontinuerligt i produkter kopplade till
tjänstekatalogen och följer cykliska mönster. Att utfallet är lägre än budget beror inte på ett
minskat behov ute i verksamheterna, utan på grund utav försenade leveranser.
Fastigheter – Mindre löpande investeringar har skett. Utfallet är lägre än budget då en större
reinvestering i Villa Plantagen har flyttats till 2021.
IT-Infrastruktur - Avsatta medel har nyttjats till redundant servermiljö för verksamhetskritiska
system, kyl- och släckningsanläggningar i serverrum samt utökning av befintlig infrastruktur
baserat på verksamhetsbehov.
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Exploatering
Belopp i tkr

Budget 2020

Bokslut 2020

Avv. bokslut/
budget 2020

Bokslut 2019

Diff. bokslut
2020/2019

8 819

45 241

36 421

45 623

-382

-5 149

-4 963

187

-5 361

398

0

0

0

0

0

-5 485

-7 134

-1 649

-3 933

-3 201

Övriga kostnader

1 412

-13 520

-14 932

-13 448

-72

Verksamhetens
kostnader

-9 222

-25 616

-16 394

-22 742

-2 875

Verksamhetens
nettokostnader

-403

19 624

20 027

22 881

-3 257

Kommunbidrag

403

403

0

300

103

0

142

-142

20 027

23 323

-3 296

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster

Finansnetto
Årets resultat

0

20 027

Inledande sammanfattning
Exploateringsverksamheten redovisar ett positivt resultat om 20 mnkr till följd av 25 stycken
tomtförsäljningar från vilka nettointäkten är 32,9 mnkr. Den positiva budgetavvikelsen är likt
resultatet 20 mnkr och den markanta avvikelsen beror på att nettovinster från
tomtförsäljningar inte budgeteras.
Jämfört med motsvarande period föregående år är resultatet ca 3 mnkr lägre, trots fler
tomtförsäljningar. Förklaringen till detta är bland annat att det samlade anskaffningsvärdet för
de tomter som sålts under 2020 är högre än anskaffningsvärde för tomterna som såldes
under 2019. Ytterligare förklaring till skillnaden mellan åren är att kostnaderna för
planprogram och detaljplaner är 2,4 mnkr högre i år jämfört med föregående år.
Utfall för perioden
Intäkter – 43,6 mnkr är intäkter som härrör sig från 25 stycken genomförda tomtförsäljningar
under året, vilket motsvarar 96 procent utav intäkterna. Resterande 1,6 mnkr avser hyresoch arrendeintäkter.
Personal – Exploateringsenheten är fullbemannad, den marginella avvikelsen förklaras
framförallt av sjukfrånvaro.
Köp av tjänst – Den största delen av utfallet, 5,5 mnkr avser debitering från planavdelningen
för deras arbete med planprogram för tillväxtområdena samt med detaljplaner. 0,5 mnkr
avser mäklararvode i samband med de 25 genomförda tomtförsäljningarna. Resterande del
av utfallet är kostnader för konsulter samt för administrativa system. Avvikelsen om 1,6 mnkr
mot budget förklaras av högre debitering för detaljplaner än vad som budgeterats.
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Övriga kostnader – Den negativa budgetavvikelsen om 14,9 mnkr förklaras likt avvikelsen
rörande intäkterna av genomförda tomtförsäljningar. Det samlade anskaffningsvärde för de
25 tomterna som sålts under året är 10,7 mnkr. Ytterligare orsak till avvikelsen är att
entreprenadkostnader om 1,1 mnkr för anläggning av Grankullegatan resultatförs då
kommunen inte äger gatan och således inte kan investera i anläggningen.
Jämförelse mellan årets resultat och föregående års resultat
Under 2020 genomfördes 15 stycken fler tomtförsäljningar jämfört med föregående år, trots
detta är de totala intäkterna från tomtförsäljningar lägre jämfört med år 2019 och förklarar
differensen om 0,3 mnkr. Att personalkostnaderna sjunker mellan åren trots löneökningar
och att enheten är fullbemannad förklaras av att skogsmästare inte längre debiteras enheten
av samhällsbyggnadskontoret. Avvikelsen i köp av tjänst beror framförallt på högre debitering
från samhällsbyggnadskontoret för detaljplaner och planprogram kopplade till
tillväxtprogrammet.
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Personalavsnitt
Personalsammansättning
Antal anställda

Tillsvidare

Visstidsanställda

dec-20

106

10

dec-19

103

13

dec-20

103,3

8,4

dec-19

100,2

12,5

Årsarbetare

Antalet tillsvidareanställda medarbetare har ökat med 3 och kan förklaras med planerad
utökning inom Tillväxtavdelningen. Förändringen jämfört med föregående år med undantag
av Tillväxtavdelningen är marginell inom förvaltningens olika avdelningar och antalet
anställda vid jämförande datum mellan åren har stabiliserat sig under de senaste åren vilket
även personalomsättningen visar på. Inför nyrekrytering görs alltid en bedömning kring
organisationens behov av kompetens kopplat till mål och budget och utifrån det bestäms om
rekrytering genomförs och med vilket kompetenskrav.

Personalomsättning
Personalomsättning 1
2020

8,0%

2019

10,6%

Den positiva trenden från föregående år avseende personalomsättningen har fortsatt.
Omsättningen har minskat med ytterligare 2,6 procentenheter. Vid analys av siffrorna
bedöms att de aktiviteter som genomförs/genomförts på kommunledningskontoret
(exempelvis värdegrund och medarbetaröverenskommelse) har bidragit till den lägre nivån
tillsammans med att spridningen av covid-19 påverkat rörligheten på arbetsmarknaden
framförallt under våren vilket har haft stor påverkan på personalomsättningen inom såväl
kommunledningskontoret som hela kommunen. Urvalet till de rekryteringar som genomförts
har resulterat i ett högre antal kvalificerade sökande jämfört med tidigare perioder.
Kompetensförsörjning
Under året har olika utvecklingsinsatser påbörjats och genomförts på
kommunledningskontorets avdelningar och enheter. Aktiviteterna utgår till stor del ifrån
resultat av medarbetarenkäten 2019, som är en del av vårt systematiska arbetsmiljöarbete
och aktiviteterna utgör även grunden till arbetet med attraktiv arbetsgivare och kommunens

Personalomsättningen beräknas på tillsvidareanställd personal som slutat exklusive pensionsavgångar
dividerat med genomsnittligt tillsvidareanställd personal under året

1
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varumärke. Exempel på aktiviteter är grupputveckling och ledarutveckling med tydlig
koppling mot värdegrund och chefskriterier.
Under 2020 har arbetet med medarbetaröverenskommelser i syfte att tydliggöra uppdrag, roll
och ansvar fortsatt att utvecklas. Detta utvecklas vidare inom ramen för både lön- och
medarbetarsamtal under året.

Arbetsmiljö
Arbetet med nämndens och arbetsplatserna arbetsmiljömål fortlöper enligt plan. Aktiviteterna
i handlingsplanen för att säkra arbetsmiljömålen och det systematiska arbetsmiljöarbetet, har
tagits fram och genomförts under perioden. Under avsnittet för kompetensförsörjning
beskrivs vilka aktiviteter som varit framträdande inom arbetsmiljöområdet.
Arbetet med att implementera rutiner och riktlinjer inom ramen för det systematiska
arbetsmiljöarbetet sker löpande utifrån kommunens arbetsmiljöårshjul. Under perioden har
främsta fokus varit att revidera riktlinjerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet för hela
kommunen. Mot bakgrund av rådande läge med covid-19 har vissa utbildningsinsatser för
ökad kunskap i rutinerna och riktlinjernas innehåll flyttats fram eller planerar att omvandlas till
digitala utbildningsformer.

Arbetsskador och tillbud
Under perioden har två tillbud och två arbetsskador rapporterats. Händelserna är av mindre
allvarlig karaktär och relevanta åtgärder är genomförda.
Utifrån nyreviderad rutin för tillbud, arbetsskador och incidenter har en säkerhetsincident
rapporterats till säkerhetsenheten.

Sjukfrånvaro i procent 2
Sjukfrånvaro
i%

2019

2020

Totalt

4,0%

3,1%

Dag 14-

1,9%

Dag 15-59
Dag 60-

Diff 20202019

Sjukfrånvaro
i%

2019

2020

Diff 20202019

-0,9%

Kvinna

4,7%

3,4%

-1,3%

1,3%

-0,6%

Man

2,6%

2,5%

-0,1%

0,5%

0,3%

-0,2%

<29

1,9%

1,8%

-0,1%

1,6%

1,5%

-0,1%

30-49

3,6%

4,0%

0,4%

>50

5,1%

2,1%

-3,0%

Kommunledningskontorets sjukfrånvaro under 2020 var 3,1 procent och har minskat jämfört
med föregående år (2019: 4,0 procent).
Sjukfrånvaron återfinns främst i åldersintervallet 30-49 år där den ökat under perioden.
Sjukfrånvaron har minskat mest inom åldersintervallet över 50 år.
Trots en pågående pandemi med covid-19 har sjuktalen totalt minskat för

2

Av ordinarie arbetstid
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kommunledningskontoret. Förklaringar till detta förefaller vara att risken för smitta kunnat
undvikas genom hemarbete och andra relevanta åtgärder som skapat distans.
Kommunledningskontorets arbete med att verka för ökad samverkan mellan aktörerna i
rehabiliteringsprocessen har fortlöpt under perioden. Formerna för samarbetet mellan
rehabiliteringsaktörerna har under perioden implementerats som en naturlig del av Alingsås
kommuns rutiner för rehabilitering.
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Uppföljning av internkontroll
Internkontrollpunkter bedöms enligt följande:
Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
Kontrollen är genomförd med anmärkning
Identifierad
risk

Process

Riskvärde

Vad ska
kontrolleras?

Metod

Ansvarig

Frekvens

Resultat och eventuell åtgärd

Avsaknad av
redundans

IT

8

Säkerhet

Rutiner och
strukturer

IT-chef

Delårsbokslut
och
årsredovisning

Under första och andra kvartalet 2020 har
investering av vitala delar i redundant infrastruktur
genomförts för att säkerställa lagringslösningar för
delar av leveransen. Framför allt
verksamhetskritiska centrala funktioner i fokus.
Installation och konfiguration av verksamhetskritiska
funktioner har påbörjats i ny redundant miljö.
Arbetet kommer att fortskrida och när sekundär
geografisk lokalisering finns tillgänglig är vi redo för
att säkerställa ytterligare driftssäkerhet.

Bedömning

Fortsatta åtgärder under den treårsplan för att
skapa tillräcklig redundans är implementation, flytt
till alternativ geografisk lokalisering när sekundär
datahall finns tillgänglig samt utöka kapaciteten för
ytterligare funktioner.
Kompetensg
ap

Kompete
nsförsörj
ning

6

Att kompetens
finns inom
organisationen
i syfte att nå
målen

Inom ramen
för
medarbetars
amtal/medar
betaröverens
kommelse
på
individnivå
samt
styrmodellsarbetet på

HR-chef

Delårsbokslut
och
årsredovisning

Utifrån de individuella samtal som genomförs
kopplat till medarbetar- och chefsöverenskommelser
läggs planering för individuell kompetensutveckling
kopplat till verksamhetens mål. Utöver dessa
individuella aktiviteter finns övergripande
kompetensfrågor/behov med i processerna kring
verksamhetsuppföljning, budget- och
löneöversynsprocessen i syfte att hantera frågan
och lyfta de behov/satsningar som behöver göras i
arbetet med kompetensförsörjning.
Inom ramen för verksamhetsuppföljningen samt
som en del i löneöversynsprocessen fångas
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organisatorisk nivå

IT-säkerhet

IT

8

Behörigheter

Kontroll av
behörigheter

förvaltningarnas övergripande
kompetensförsörjningsbehov upp. Dessa tas sedan
med i arbetet med aktiviteter/åtgärder inför
kommande period. Förvaltningarna har i budgetarna
lyft särskilda behov och lagt aktiviteter kopplat till
dessa.
IT-chef

Delårsbokslut
och
årsredovisning

Under året har informationssäkerhetspolicy (KF) och
riktlinjer för informationssäkerhet (KS) antagits som
är steg i arbetet mot en bättre informationssäkerhet i
kommunen.
Detta arbete går helt enligt plan och nästa steg är
handlingsplan 2021 och beräknas ta 3-5 år för att
generellt höja informations- och IT-säkerheten i
Alingsås kommun.
Som ett resultat av antagen
informationssäkerhetspolicy har under årets första
tre kvartalen ett omfattande arbete med våra
kommungemensamma Informations- & ITsäkerhetsriktlinjer tagits fram. För närvarande är
riktlinjerna på remiss i verksamheterna för att
eventuellt korrigeras för gott resultat.
Fortsättningsvis ska informations- och ITsäkerhetsriktlinjer beslutas och ett praktiskt ramverk
samt handlingsplan etableras för att inleda
implementering på ett kommunövergripande plan.
Syftet är att över lag lyfta kompetensen samt
säkerheten i vår totala leverans med fokus på
informations och IT-säkerhet.

Felaktiga
löner

Löneutbe
talning

6

Respektive
chef
kontrollerar
utfall av lön
samt attest av
avvikelser/
beslut

Uppföljning i
Hypergene

HR-chef

Månadsvis

Utifrån kontroll och uppföljning av utfall upptäcks
felaktigheter i kontering, frånvaro och andra
lönegrundande och budgetpåverkande händelser.
Omfattningen är olika och utifrån att kontroller görs
så säkrar vi att hanteringen ändras till korrekta utfall.
Utifrån kontroller och uppföljning så åtgärdas
felaktigheter löpande.
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Attestkoll

Fakturaut
betalning
ar

6

Behörigheter

Löpande
kontroller

Ekonomich
ef

Delårsbokslut
och
årsredovisning

Vid kontroll av attestlista genomförs en avstämning
av det system som används för hantering av
attestbehörigheter och gällande attestlista.
Internkontrollpunkten syftar till att identifiera
avvikelser mellan beslutad attestlista och de
behörigheter som är aktiva i systemet.
Kontrollpunkten bedöms vara genomförd eftersom
attestlista och system stäms av löpande under året.
Inga avvikelser har noterats.

Dokumenthanteringsplan

Dokumen
t och
processe
r

12

Genomförd
plan och dess
implementerin
g

Stickprov

Stabschef

Delårsbokslut
och
årsredovisning

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen
beslutades i augusti. Implementeringsfas
påbörjades i september.

Löneglidning

Lönebildn
ing

9

Lönesättningar
utanför
löneöversyn
och
utvecklingen
av
lönekostnaden

Mätvärde tas
fram en (1)
gång per år

HR-chef

Årsvis

Löneglidningen under 2020 för Kommunstyrelsen är
negativ, dvs. lägre medellön än föregående år när
utfallet på löneöversynen har räknats bort. Inga
åtgärder behöver vidtas.

Arbetsmiljö

Systemat
iskt
arbetsmilj
öarbete

12

Att framtagna
riktlinjer och
rutiner inom
ramen för det
systematiska
arbetsmiljöarb
etet följs

Enkät till
chefer

HR-chef

Årsvis

Utifrån nuläget med Covid-19 förändrades
uppföljningen och frågan hanterades inom ramen
för respektive samverkansgrupp med
arbetstagarorganisationerna istället för via enkät till
chefer. En översyn av rutiner och riktlinjer pågår och
under 2021 kommer förändrade rutiner och riktlinjer
att implementeras.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-15
Agneta Hägg Knape
0322-61 7270
2020.531 KS

Kommunstyrelsen

Riktlinjer och organisationsstruktur för strategisk
lokalförsörjning
Ärendebeskrivning
I Alingsås kommuns flerårsstrategi 2019-2022 som antogs av kommunfullmäktige den 12
december 2018, § 22 fick kommunstyrelsen i uppdrag att förbättra kommunens strategiska
lokalplanering.
Kommunstyrelsen arbetsutskott behandlade ärendet den 2 december 2021, § 185 och
beslutade att återremittera kommunledningskontorets förslag till riktlinjer och
organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning för ytterligare beredning.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har gjort ett antal förtydliganden i det framtagna förslaget. Fortsatt
dialog har förts med Alingsåshem om gränsdragningar. För det fortsatta arbetet är det nu
mycket viktigt att starta upp arbetet utifrån en fastslagen struktur.
Lokalkostnader utgör den näst största kostnadsposten i kommunen och det är därför av
största vikt att kommunen har en välfungerande lokalförsörjningsprocess på både kort och
långsikt som möter de framtida behoven. Under 2019 och 2020 har kommunledningskontoret
arbetat med att klargöra roller och ansvar mellan Alingsås kommun och Alingsåshem. Det
finns nu ett förslag till en organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning som ska
klargöra roller och ansvar mellan förvaltningar, kommunledningskontor och Alingsåshem. I
lokalförsörjningsprocessen framgår vilken verksamhet som är ansvarig för respektive del och
i vilken instans besluts ska fattas.
Riktlinjer och organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning syftar till att konkretisera
beslutsförfarande, processer och organisation för kommunens lokalförsörjning. För att de
kommunala verksamheterna lokalbehov ska kunna tillgodoses tillfredställande måste
förvaltningarnas lokalbehov lyftas in tidigt i den strategisk samhällsplaneringen. Genom att
tydliggöra roller och arbetsprocesser kan arbetet effektiviseras. Strategisk lokalförsörjning
handlar om att på både kort och lång sikt ha balans mellan tillgång och efterfrågan på
lokaler. Riktlinjer och organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning ska bidra till att
säkerställa att kommunen har rätt typ av lokaler, med rätt placering, till rätt kostnad och som
färdigställts i rätt tid.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att anta riktlinjer och organisationsstruktur innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Riktlinjer och organisationsstuktur för strategis lokalförsörjning antas.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, AB Alingsåshem

Cecilia Knutsson
Stabschef

Agneta Hägg Knape
Lokalstrateg
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Bilaga 1. Förenklad illustration av lokalförsörjningsprocessen, bifogad.
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1
1.1

Strategisk lokalförsörjning
Inledning

När kommunen växer och nya bostadsområden utvecklas bidrar det till ett ökat behov av en väl
fungerande infrastruktur och kommunal service. Kommunen ska se till att det finns tillgång till
ändamålsenliga verksamhetslokaler, det gäller förskolor, skolor, övriga utbildningslokaler, samt
äldreboenden, trygghetsboenden och gruppboenden. Det rör även behov av lokaler för kultur, sportoch fritidsaktiviteter, samt lokaler för näringsliv och kommunens förvaltningslokaler.
För att de kommunala verksamheternas lokalbehov ska kunna tillgodoses måste
lokalförsörjningsfrågor lyftas in tidigt i strategisk planering. Strategisk lokalförsörjning handlar om att
på både kort och lång sikt ha balans mellan tillgång och efterfrågan på lokaler. För att lyckas med det
krävs ett nära samarbete mellan förvaltningar, kommunens lokalstrateg, kommunledningskontorets
tillväxtavdelning, samhällsbyggnadskontorets plan- och bygglovsavdelning och kommunens
fastighetsbolag Alingsåshem. Det finns en gemensam målsättning som ska säkerställa att kommunen
har:
• Rätt typ av lokaler; ändamålsenliga och välplanerade.
• Rätt placerade lokaler; med god tillgänglighet och närhet.
• Lokaler till rätt kostnad; som är hållbara, flexibla och yteffektiva.
• Lokaler som färdigställs i rätt tid; när verksamhetsbehovet finns.

1.2

Lokalförsörjningsplan

I mars kommer årlig befolkningsprognos och i april levereras delområdesprognoser. Förvaltningarna
bedömer lokalbehov utifrån befolkningsprognos, kommunens tillväxtområden, kommunens
planprioritering och tar fram en lokalförsörjningsplan (LP), som fastställs i respektive nämnd. En
lokalförsörjningsplan är ett planeringsverktyg som ska synliggöra verksamhetens pågående och
framtida behov av om-, till- och nybyggnationer, samt behov av att avveckla lokaler.
Lokalförsörjningsplanen ska vara strategisk och ha ett långsiktigt perspektiv, då om-, till- och
nybyggnation är långa processer. Från och med 2021 ska lokalförsörjningsplaner (LP) ha en
tidshorisont på 5 år med ett framåtriktat fokus på 10 år. Nämndernas lokalförsörjningsplaner ska
uppdateras årligen och utgår från en gemensam mall och ska vara kommunens lokalstrateg tillhanda
senast 31 maj. Kommunens lokalstrateg sammanställer sedan en kommunövergripande
lokalförsörjningsplan (KLP) till 1 september. Kommunens lokalförsörjningsplan beslutas av
kommunfullmäktige och utgör därefter underlag för budgetberedning och fortsatt planprocess.
Den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen (KLP) har en tillhörande objektlista, som samlar
alla ärenden som rör om-, till- eller nybyggnation av lokaler och beskriver om möjligt beräknad
hyreskostnad. Objektslistan ska hållas aktuell under året, med eventuella tillkommande eller avslutade
objekt.
Kommunens lokalförsörjningsplan (KPL) utgör inte bara ett viktigt verktyg i planeringsarbetet för en väl
fungerande infrastruktur och samhällsservice i såväl befintliga som i framväxande områden, utan ska
också ge en övergripande bild av kommunens lokalkostnadsutveckling.
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1.3

Hållbar och effektiv lokalförsörjning

När lokalbehov uppstår ska de analyseras och beskrivas utifrån verksamhetens behov och
förutsättningar. I första hand ska det alltid undersökas om lokalbehov kan tillgodoses inom
kommunens befintliga lokalbestånd. Det kan finnas vakanta lokaler, eller verksamheter där lokalbehov
minskar eller upphör, som kan nyttjas. För att tillgodose specifika lokalbehov kan det behövas olika
typer av om- och tillbyggnationer. Först när dessa möjligheter prövats och inte funnits möjliga, kan
nybyggnation komma i fråga.
Vid ombyggnation och när nya lokaler planeras och produceras ska hänsyn tas till långsiktig
hållbarhet, generalitet, flexibilitet och yteffektivitet.

1.4

Ramprogram och nyckeltal

Ramprogram och tekniska anvisningar ska finnas framtagna för kommunens olika verksamhetslokaler
till exempel äldreboenden, LSS-boenden, förskolor, skolor m.m. Ramprogram och tekniska
anvisningar skapar samsyn och ger stöd och vägledning till berörda aktörer vid planering och
projektering av verksamhetslokaler. Ramprogram ska bidra till att korta planeringstid, öka
kostnadseffektivitet och säkerställa lokalernas funktionalitet.
Nyckeltal för bruksarea vid planering av olika typer av verksamheterslokaler ska användas som
styrmedel, men också för att underlätta och effektivisera lokalplanering. Nyckeltal hjälper till vid
planering och projektering av om-, till- och nybyggnation så att yteffektivitet uppnås.

1.5

Hyresavtal

Hela kommunens lokalresurser, framtida prognoser och övergripande planering ska alltid beaktas när
nya hyresavtal tecknas eller befintliga hyresavtal omförhandlas. Långa avtalstider ger som regel lägre
hyresnivåer och ska stämmas av mot kommunens långsiktiga lokalförsörjningsplan. Planeras
samlokalisering och yteffektivisering inom en viss tidsperiod ska avtalstid för den aktuella lokalen
anpassas till den.
Hyresavtal med löptid på 3 år beslutas i berörd nämnd.
Hyresavtal med en löptid mellan 3 och 10 år beslutas i kommunstyrelsen.
Hyresavtal med en löptid över 10 år eller mer beslutas i kommunfullmäktige.
Efter beslut tecknas hyresavtal mellan respektive nämnds förvaltningschef och berörd hyresvärd.
Behov av anpassning och ombyggnation av lokaler kan uppstå under avtalstid. Tilläggsavtal tecknas
när hyresgäst har beställt anpassning/ ombyggnation och det görs när anpassningen/
ombyggnationen är genomförd. Tilläggsavtalets tidsperiod knyts till huvudavtal, för att när avtalstid går
ut ingå som en del av den nya hyran. Alternativt omförhandlas hela hyresavtalet när anpassning är
genomförd. Eftersom tilläggsavtal knyts till huvudavtal så kan det beslutas av respektive nämnd i de
fall medel finns avsatta i nämndens budget. I de fall det är en stor och omfattande anpassning och
ombyggnation som kräver ramjustering ska dessa beslut fattas av kommunfullmäktige oavsett
hyresavtalets löptid.
Förvaltningarna har ansvar för sina hyresavtal. Hyresavtal ska hanteras så att avtalstider rutinmässigt
bevakas, så att verksamheten är väl förberedd vid kommande omförhandling alternativt om hyresavtal
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ska sägas upp. Innan omförhandling inför ny avtalsperiod, ska verksamhetens prognostiserade
lokalbehov beaktas och anpassas till hyresavtalets längd. Vid omförhandling, där hyresgäst och
hyresvärd deltar, ges möjlighet för parterna att framföra synpunkter och ge information kring
lokalernas status och kommande underhållsplanering etc.
Vid planerad uppsägning av förhyrda lokaler ska kommunens lokalstrateg alltid informeras. Detta för
att säkerställa att lokaler inte behövs för annan verksamhets akuta eller planerade lokalbehov.
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2

Roller och ansvar

För en effektiv lokalförsörjningsprocess behövs en tydlig struktur med en process som startar i tidiga
skeden och som säkerställer ett nära samarbete mellan förvaltningar, lokalstrateg,
kommunledningskontorets tillväxtavdelning, samhällsbyggnadskontorets plan- och byggavdelning och
Alingsåshem. Kommunens förvaltningar och nämnders ansvar utgår ifrån reglemente, detta dokument
förtydligar roller och ansvar, samt att det finns särskilda forum för lokalfrågor i olika faser i de
processer som behövs för en effektiv lokalförsörjning.

2.1

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för strategisk planering av kommunens
verksamhetslokaler samt översiktlig planering, utveckling av viktiga områden, infrastruktur och
bostadsförsörjning i kommunen. Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens
strategiska planering och utveckling.
Kommunledningskontoret ansvarar för strategisk och översiktlig planering i kommunen, samt .
markanvisningar och markförsäljning. Kommunens tillväxtprogram ligger till grund för
samhällsplanering och lokalförsörjningsbehov för kommunens verksamheter i de nya områden som
planeras på kommunal mark. För samtliga detaljplaner finns en övergripande planprioritering, som
anger hur kommunens samhällsplanerande resurser ska användas. Planprioriteringen anger vilka
översiktsplaner, program och detaljplaner på både kommunal och privat mark, som
kommunledningskontoret respektive samhällsbyggnadskontoret, ska starta eller arbeta vidare med
under kommande år. Kommunstyrelsen ansvarar för att anta den övergripande
detaljplanebeställningen, som utgör prioriteringsordning för framtagande av detaljlaner i kommunen.
Kommunledningskontoret ska säkerställa ökad tillgång på bostads- och verksamhetsmark i
kommunen och för detta krävs en snabb och effektiv plan- och exploateringsprocess.
Exploateringsenheten ska kontinuerligt uppdateras kring förvaltningarnas lokalbehov, för att så tidigt
som möjligt få med verksamhetsbehov i översiktsplanering och mark som planeras för olika ändamål.
Exploateringsenheten ansvarar även för att verkställa och delfinansiera särskilda nya
infrastruktursatsningar.

2.2

Lokalstrateg

Kommunens lokalstrateg har uppdrag att arbeta för ett ändamålsenligt, effektivt och långsiktigt hållbart
lokalnyttjande där kommunens samlade lokalkostnad alltid står i fokus. Lokalstrategen ansvarar för att
utveckla kommunens lokalförsörjningsprocess och se till att de kommunala verksamheternas
lokalbehov tidigt planeras in i övergripande samhällsbyggnadsprocess. Genom lokalstategens
kontinuerliga möten med lokalgruppen skapas en samlad bild av verksamheternas lokalbehov som
ökar möjlighet till ett effektivt resursnyttjande och till samplanering. Målsättning är att, om möjligt, lösa
lokalbehov inom kommunens befintliga lokalbestånd. Yteffektivitetet och långsiktig hållbarhet är viktiga
parametrar i kommunens lokalförsörjning. Lokalstrategen ansvarar för att sammanställa kommunens
lokalförsörjningsplan (KLP).
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Vid behov ger kommunens lokalstrateg stöd och råd till förvaltningarna vid beställning, lokalplanering,
hyresavtal, gränsdragningsfrågor, dialog med fastighetsägare m.m. Genom att delta i
samhällsbyggnadsprocessens tidiga skeden ska lokalstrateg se till att kommunens lokalbehov tidigt
lyfts in i planprocessen. Ett nära samarbete med det kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem
skapar förutsättningar för bättre planering kring nya byggprojekt, hyresgästanpassningar,
fastighetsutveckling och förvaltning.

2.3

Förvaltningar

När lokalbehov uppstår hos en förvaltning ska dessa analyseras och i första hand ställas mot
klartecken att starta en förstudie som ska beskriva projektets omfattning och redovisa en
prognostiserad hyresnivå.

2.4

Lokalansvarig

I varje förvaltning ska det finnas en lokalansvarig som samordnar och sammanställer förvaltningens
lokalbehov. Respektive lokalansvarig ansvarar för att beskriva lokalbehov med direkt koppling till
förvaltningens uppdrag och verksamhetens behov. Förvaltningarnas lokalansvariga sammanställer
förvaltningens årliga lokalförsörjningsplan (LP) som beslutas i berörd nämnd. Lokalansvarig deltar i
kommunens lokalgrupp och har kontinuerlig dialog med kommunens lokalstrateg.

2.5

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för beslut kring kommunenens bygg- och marklovsärenden.
Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för hantering av planbesked, utformning av detaljplaner, samt
hanterar kommunens bygg- och marklovsärenden. Plan- och bygglovsavdelningen ansvarar för att
medverka till kontinuerlig dialog och samverkan med lokalstrateg och förvaltningarnas lokalansvariga
kring förvaltningarnas behov av verksamhetslokaler för samhällsservice och infrastruktur vid
framtagning av kommunens detaljplaner. Detta skapar möjlighet för god planering av viktiga
samhällsfunktioner och en skyndsam hantering av plan- och bygglovsärenden.

2.6

Alingsåshem

Alingsåshem är kommunens fastighets- och bostadsbolag som förutom att bygga, äga och
hyra ut bostäder har i uppdrag att äga, bygga, förvalta och hyra ut verksamhetslokaler till kommunen.
Alingsåshem ska bedriva en kostnadseffektiv förvaltning av verksamhetslokaler för Alingsås kommun
och i övrigt stärka kommunens attraktivitet för näringslivsetableringar och näringslivets utveckling inom
kommunen. Verksamheten ska bedrivas i ett långsiktigt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart
perspektiv.
Alingsåshem ingår i kommunens lokalgrupp och hanterar upphandling av förstudier, projektering och
entreprenader på uppdrag av kommunens lokalstrateg i samråd med berörd förvaltning vid om- tilloch nybyggnation av kommunens verksamhetslokaler. Alingsåshem ansvarar för den långsiktiga
planeringen kring förvaltning av kommunens fastigheter där frågor om underhåll och
fastighetsutveckling är centrala och nära kopplade till förvaltningarnas verksamhetsplanering. Därför
utgör Alingsåshems förvaltningsplaner, där varje objekts status analyseras och där byggnadens
livslängd beskrivs, en viktig del av kommunens långsiktiga lokalförsörjning.
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3
3.1

Lokalförsörjningsforum
Ärendeavstämningsmöten

Alingsåshem ansvarar för att kalla till ärendeavstämningsmöten med respektive förvaltning, samt
lokalstrateg vid två eller flera tillfällen per år beroende på behov. Vid dessa möten avhandlas
förvaltningens aktuella lokalprojekt. Vi behov avhandlas även frågor kring aktuella fastigheters status
och funktion. Det kan röra frågor kring t.ex. ventilation och underhåll. Beroende på förvaltningarnas
olika typer av förhyrda fastigheter och behov kan dessa frågor behöva avhandlas vid specifika
mötestillfällen, se 3.2 Förvaltningsmöten.
Alingsåshem ansvarar även för att på uppdrag av kommunens lokalstrateg i samråd med berörd
förvaltning hantera beställningar avseende lokalprojekt. Det kan röra ansökan om planbesked och
bygglov, förstudier/ kostnadskalkyler, upprättande av projekteringshandlingar, upphandling av
entreprenör samt projektledning vid projekterings- och byggmöten.

3.2

Förvaltningsmöten

Alingsåshems förvaltningsorganisation ansvarar för att vid behov kalla till förvaltningsmöten, dessa
möten syftar till dialog mellan fastighetsägarens förvaltning och hyresgästen kring förhyrda
fastigheters aktuella status och funktion. Vid förvaltningsmöten hanteras frågor kring ventilation,
underhåll och gränsdragning m.m. Alingsåshem presenterar underhållsplaner för aktuella fastigheter
vid förvaltningsmöten.

3.3

Lokalgrupp

Kommunens lokalgrupp ska samordna och hantera kommunens lokalförsörjningsfrågor så effektivt
som möjligt. Med regelbundna möten där aktuella lokalfrågor lyfts ges förvaltningarna bättre överblick
kring kommunens samlade lokalbehov kopplat till gemensamma lokalresurser. Genom att aktualisera
och beskriva förvaltningars lokalbehov och se över hur befintliga förhyrningar nyttjas kan vakanta
lokaler matchas mot aktuella lokalbehov. Först när denna möjlighet prövats, och inte funnits möjlig,
kan till- eller nybyggnation vara aktuell.
Då kommunens lokalresurser ses över och nyttjas optimalt uppnås bättre lokaleffektivitet och därmed
lägre lokalkostnader. I lokalgruppen kan även de behov som leder till större byggprojekt fångas upp
och kommuniceras vidare tidigt till berörda. T.ex. till Plan- och bygglovsavdelningen. Lokalgruppen
leds av kommunens lokalstrateg. Förvaltningarna företräds av respektive förvaltningens
lokalansvariga samt projektledare från Alingsåshem.

3.4

Styrgrupp lokalförsörjning

Kommunens styrgrupp för lokalförsörjning har i uppdrag att bereda och föreslå prioriteringar kring
större investeringsbeslut i nya objekt som påverkar kommunens totala lokalkostnad. Det kan vara viss
typ av verksamhetslokaler som behöver prioriteras framför andra, utifrån tillgängliga resurser. I första
hand ska de lokalprojekt prioriteras som säkerställer att kommunen fortsatt kan uppfylla uppsatta
lagkrav.
Styrgrupp för lokalförsörjning bereder ärenden rörande kommunens lokalförsörjning, med mål att få ett
så ändamålsenligt och kostnadseffektivt lokalnyttjande som möjligt. Vid styrgruppens möten
aktualiseras objektlistan i den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen (KLP) där varje aktuellt
objekt värderas och prioriteras utifrån ett övergripande kommunperspektiv. Styrgruppen behandlar
även förvaltningarnas behov av förstudier, så att de förstudier som beslutas av respektive nämnd är
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projekt som kommer att prioriteras i kommunens totala lokalförsörjningsbehov. Styrgruppen ansvarar
också för att lösa gränsdragningsfrågor mellan kommunen och Alingåshem.
Styrgruppen hanterar dessa frågor vid möten löpande under året. Styrgrupp leds av stabschef och
bemannas av ekonomichef, lokalstrateg och representant från Alingsåshem.

3.5

Arbetsgrupper inom samhällsplanering

Förvaltningarnas prognostiserade lokalbehov behöver komma in i ett tidigt skede i kommunens olika
planprocesser. Detta för att kunna upprätthålla förväntad samhällsservice och tillskapa rätt sorts
lokaler med rätt placering i rätt tid och till rätt kostnad. Här utgör objektslistan i kommunens
lokalförsörjningsplan (KLP) en viktig del.
I lokalförsörjningsplanen tydliggör förvaltningarna sina lokalbehov och i det inbegriper bl.a. att i ett
långsiktigt perspektiv beskriva olika objekts omfattning/ storlek, behov av placering, hyresprognos och
när i sammanhanget lokalerna bör vara färdigställda.
Det finns flera tematiska arbetsgrupper inom området samhällsplanering där
exploateringsavdelningen, plan- och bygglovsavdelningen, Alingsåshem, lokalstrateg och kommunens
förvaltningar gemensamt bereder och samordnar processer, där kommunens lokalförsörjningsplan
(KLP) utgör en del.
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4

Lokalförsörjningsprocess

4.1

Lokalbehov uppstår

Lokalbehov kan röra verksamhetslokaler i en äldre del av staden eller i ett nytt område. Lokalbehov
ska analyseras och beskrivas kortfattat för att därefter kommuniceras till kommunens lokalstrateg för
beredning i lokalgruppen. I lokalgruppen prövas ärendet mot befintliga lokalresurser (t.ex. vakanser,
kommande uppsägningar/ minskade lokalbehov). Kan befintliga lokalresurser inte nyttjas, går ärendet
vidare för beslut i berörd nämnd i syfte att inleda en förstudie. I vissa fall är lokalbehov så tydliga och
väl beskrivna, samt av sådan karaktär att en förstudie inte behöver genomföras, utan att en
lokalsökning blir aktuell direkt. Förfrågan kring ett aktuellt lokalbehov ska alltid först ställas till det
kommunala fastighetsbolaget Alingsåshem. Först när Alingsåshem konstaterat att de inte kan
tillgodose kommunens lokalbehov gör kommunens lokalstrateg, i dialog med Alingsåshem, en bredare
lokalsökning hos externa fastighetsägare. Förfrågan om förhyrning av lokal ska ställas till minst tre
externa fastighetsägare för vidare bedömning av lämpligt läge, anpassningsbarhet och hyresnivå.

4.2

Förstudie och ärendeberedning

Det är respektive nämnd som beslutar om att inleda en förstudie. Detta beslut ska ha föregåtts av att
frågan om lokalbehov och förstudiens syfte, behandlats i kommunens lokalgrupp och prioriterats av
styrgrupp lokalförsörjning.
Efter beslut i nämnd tecknar förvaltningschef förstudieavtal med fastighetsbolaget Alingsåshem eller
annan extern fastighetsägare. Förstudie genomförs för att studera hur en lösning kan möta
verksamhetens behov. Det kan handla om till-, om- eller nybyggnation, beroende på hur uppdrag kring
förstudie ser ut. I detta skede utgör ramprogram och nyckeltal en viktig informationskälla. Förstudien
ska förutom att beskriva en möjlig lösning även resultera i en första hyresprognos för det planerade
objektet.
Kostnad för förstudie ingår i totalkostnad i genomfört byggprojekt och i slutgiltigt hyresavtal. I de fall en
förstudie inte leder till genomfört byggprojekt blir kostnaden för förstudien driftskostnad för berörd
nämnd.

4.3

Projektering

Efter beslut i kommunstyrelsen upphandlas projektering av objekt. I projekteringsfasen förbereder och
planerar arkitekter och övriga konsulter till-, om- eller nybyggnationen i detalj. I projektering deltar
förvaltningens lokalansvariga med viktiga expertkunskaper kring krav och verksamhetsbehov.
Projektering ska förutom att ta fram erforderliga handlingar även resultera i en preliminär
hyreskostnad. Underlagen ligger till grund inför godkännande i berörd nämnd och för beslut om
genomförande i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Preliminär hyreskostnad får inte avvika
mer än 15% mot hyra i det slutgiltiga hyresavtalet. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om
projektering. Alingsåshem ansvarar för projekteringsfasen.

4.4

Bygglov

När beslut fattats om genomförande och alla ritningar och underlag är klara ansöker fastighetsägaren
om bygglov. Därefter upphandlar fastighetsägaren en entreprenör som ska genomföra byggnation
enligt framtagna ritningar och projekteringshandlingar.

4.5

Byggproduktion

Efter godkänt bygglov och upphandlad entreprenad startar byggproduktion. Under projekts
byggnationsfas sker kontinuerliga avstämningsmöten mellan Alingsåshems projektledare och
förvaltningens lokalansvariga. Vid ombyggnation av befintliga lokaler där verksamheten berörs finns
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ofta behov av utökad information från byggprojekt till förvaltning.
När objektet är färdigbyggt återstår slutbesiktning och lokalerna lämnas över till verksamheten som
kan flytta in. När projektets slutkostnad fastställts slutregleras hyresavtalet. Fastighetsägaren förvaltar
sedan den nya byggnaden åt den verksamhet/ förvaltning som blir hyresgäst i fastigheten.
Bifogad finns förenklad illustration över beskriven lokalförsörjningsprocess, se Bilaga 1. Processen
fram till byggnation kräver beslut i olika instanser inom kommunen. Därefter ansvarar Alingsåshem för
genomförande och överlämning av det färdiga objektet till hyresgästen.
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Lokalförsörjningsprocess

Bilaga 1:

Beredning i Styrgrupp

Nämnd
Lokalbehov
uppstår

Inventering
bef. resurser

Behov kan uppstå
när ny stadsdel
eller ett bostadsområde byggs,
vid generationsväxlingar, befolkningsökning, etc.
Förvaltningen
beskriver
behovet.

Lokalgruppen
ser över befintliga
lokalresurser. När
den möjligheten
prövats och
uttömts kan berörd
nämnd fatta beslut
om förstudie efter
samråd med
lokalstrateg.

Beslut
Förstudie

Avtal
förstudie

Nämnd
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Förstudie/
hyresprognos

Leverans från
fastighetsbolaget:
• Förslag
• Planer
• Illustrationer
• Hyresprognos

Beslut
Projektering

Avtal
projektering

Projektering
Prel. hyra

Leverans från
fastighetsbolaget:
• Systemhandling
• Bygghandling
• Upphandling
• Bygglovshandling
• Prel. Hyra
.
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Beslut
Genomförande

Avtal
byggnation

Byggnation

Överlämning

Slutgiltigt
hyresavtal

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-12-02

§ 185 2020.531 KS

Riktlinjer och organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning
Ärendebeskrivning
I flerårsstrategi 2019-2022 som antogs av Kommunfullmäktige 12 december 2018 § 226 fick
kommunstyrelsen i uppdrag att förbättra kommunens strategiska lokalplanering.
Lokalkostnader utgör den näst största kostnadsposten i kommunen, det är därför av största
vikt att kommunen har en väl fungerande lokalförsörjningsprocess både kort och långsikt,
och som möter de framtida behoven. Under 2019 och 2020 har kommunledningskontoret
arbetat med att klargöra roller och ansvar mellan Alingsås kommun och Alingsåshem.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 23 november 2020 lämnat yttrande samt
följande förslag till beslut:
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Riktlinjer och organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning antas.
Förslag till beslut på sammanträdet
Beslutsgång
Vid dagens sammanträde enas arbetsutskottet om att återremittera ärendet.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida137
1 avav1280

Remiss till
medlemskommunerna
angående Utredning om
eventuellt
samordningsuppdrag till GR
rörande kulturfrågor
13
2021.051 KS
Sida 138 av 280
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-05
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2021.051 KS

Kommunstyrelsen

Svar på remiss angående samordningsuppdrag till
Göteborgsregionen rörande kulturfrågor
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionen (GR) beslutade den 27 november 2020, § 220 att remittera utredning om
eventuellt samordningsuppdrag rörande kulturfrågor till samtliga medlemskommuner. Efter
att medlemskommunerna och den politiska arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska
organisation har hanterat remissen återkommer den till förbundsstyrelsen för
ställningstagande. Remissen ska besvaras senast den 1 april 2021.
Kulturfrågorna är på många sätt sammanvävda med andra sakområden där GR har ett
samordningsansvar. Inom GR finns redan i dag samverkan inom kulturområdet genom ett
nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR. Samverkan finansieras av VGR och
kommunerna i GR, där Stenungsunds kommun har ett värdskap för nätverkets samordning.
Utredningen föreslår nu ett uppdrag med strategiskt utvecklingsarbete där
medlemskommunerna samverkar med de övriga kommunalförbunden samt VGR. Förslaget
innebär att kultur- och fritidschefsnätverket införlivas i GR:s organisation och att
samordningen hanteras av GR i stället för av Stenungsunds kommun.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig över remissen den 3 februari 2021, och ser
positivt på samordningsuppdraget. Att strategiskt utveckla samverkan mellan kommuner, GR
och VGR för att hantera kulturfrågor tillsammans med övriga politikområden ger mervärden
och synergieffekter, men även nödvändig utveckling. I arbetet blir det viktigt att samla de
resurser som redan finns och undvika att bygga nya organisationer . Särskilt bör ansvar,
befogenheter och uppdrag för de representanter som ingår i de olika nätverken ses över,
eftersom roller och funktioner kan se olika ut i olika kommuner.
Sammantaget ser kultur- och utbildningsförvaltningen att uppdraget kommer att stärka
arbetet utifrån Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023, samt öka
möjligheter till strategisk samverkan, kunskapsutbyte och utveckling.
Kommunledningskontoret ställer sig positiva till samordningsuppdraget och har inget att
tillföra utöver kultur- och utbildningsförvaltningens synpunkter, men vill ändå trycka på att det
krävs en översyn av ansvar, befogenheter och uppdrag, samt att det är viktigt att det inte
uppstår dubbla nätverk inom VGR och GR.
Ekonomisk bedömning
Remissyttrandet innebär inga ekonomiska konsekvenser. Finansieringen av
samordningsuppdraget fördelas som idag mellan GR och medlemskommunerna och VGR,
inga ytterligare resurser tillförs.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande den 5 februari 2021 antas som kommunstyrelsens eget
och skickas som remissvar till Göteborgsregionen (GR).

Beslutet ska skickas till
GR

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-02-16
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-11-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Protokollsutdrag
§ 220. Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande
kulturfrågor
Diarienummer: 2019-00465.90
Beslut
Förslaget återremitteras till GR:s kansli för att skickas på remiss till
medlemskommunerna samt hanteras i den politiska arbetsgruppen för översyn av
GR:s politiska organisation. Därefter återkommer förslaget till förbundsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur
medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), i likhet med övriga
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) samt - om
medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan samverkan skulle
innebära.
En utredning har genomförts som utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna på
många sätt är sammanvävda med andra sakområden där GR har ett
samordningsansvar. Inom Göteborgsregionen pågår redan idag samverkan inom
kulturområdet genom ett nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR:s
medlemskommuner. Förbundsdirektörens förslag är att ovan beskrivna befintliga
nätverk införlivas i GR:s organisation och att den samordning som idag hanteras av
Stenungsunds kommun istället hanteras av GR.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Utredning rörande eventuellt samordningsuppdrag till GR:s
kommunalförbund rörande kulturfrågor.
Bilaga 1: Sammanställning av inlästa dokument, utredning kultur GR 2020
Bilaga 2: Sammanställning av intervjupersoner, utredning kultur GR 2020
Bilaga 3. Överenskommelse om samverkan och finansiering genom
regionala tillväxtmedel mellan VGR och Stenungsunds kommun.

Yrkande
Alliansen yrkar via ordföranden att förslaget återremitteras till GR:s kansli för att
skickas på remiss till medlemskommunerna samt hanteras i den politiska
arbetsgruppen för översyn av GR:s politiska organisation. Därefter föreslås
förslaget återkomma till förbundsstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Alliansens yrkande och finner att
förbundsstyrelsen har godkänt förslaget.

Justeras:
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-11-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen - ärende 6
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Helena Söderbäck, förbundsdirektör
Datum: 2020-10-19, diarienummer: 2019-00465.90

Utredning om eventuellt
samordningsuppdrag till GR rörande
kulturfrågor
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande utredning och härmed
konstatera att utredningsuppdraget till förbundsdirektören är slutfört.
Förbundsstyrelsen föreslås uppdra åt förbundsdirektören att införliva det redan
befintliga nätverket för kultur- och fritidschefer i GR enlighet med förslaget i
tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur
medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), i likhet med övriga
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) samt - om
medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan samverkan skulle
innebära.
En extern utredare engagerades för uppdraget och ett femtiotal intervjuer har
genomförts med företrädare för medlemskommunerna men också för de andra
kommunalförbunden i länet samt med VGR. Även företrädare för Business Region
Göteborg och Göteborg & Co, som i sina samverkansuppdrag med GR hanterar
frågor som har beröringspunkter med kultur, har intervjuats. Granskning av olika
dokument ligger också till grund för utredningen (se bilaga 1– 3).
Utredarens bedömning är
•

att det finns en stark uppslutning från medlemskommunerna vad gäller
att GR ska anförtros ett uppdrag att samordna kulturfrågorna,

•

att det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för
medlemskommunerna om kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag.

Utredningen utmynnar i slutsatsen att kulturfrågorna på många sätt är
sammanvävda med andra sakområden där GR har ett samordningsansvar samt i
ett förslag om att GR bör anställa två kulturstrateger, med uppdrag att driva ett
strategiskt utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna och att samverka
med de övriga kommunalförbunden och VGR.
Uppdraget skulle vara att verka i gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där
ett delregionalt perspektiv och interkommunal samverkan ger mervärde. Ett sådant

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor
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Förbundsstyrelsen – ärende 6
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Helena Söderbäck, förbundsdirektör
Datum: 2020-10-19, diarienummer: 2019-00465.90

uppdrag skulle även medföra ökade möjligheter att söka finansiering också hos
olika nationella och internationella aktörer.
Processen under 2020
Kulturutredningen var ämnad att tas upp för behandling under våren 2020 och en
inledande presentation gjordes för förbundsstyrelsens presidium 25 maj. Med
anledning av coronapandemins agendapåverkan i kommunerna och i förbundet
gjordes bedömningen att ärendet istället skulle tas upp igen i samband med
styrelsekonferensen den 24 september. Förutsättningarna för att genomföra
uppdraget på det sätt som föreslås i utredningen har dock ändrats under året.
Årsavgiften till förbundet är under diskussion och coronapandemins eventuella
långsiktiga påverkan på förbundets verksamhet är svårbedömd.
Förbundsledningens bedömning är därför att det är fel tidpunkt att arbeta för att
bygga ny verksamhet i den omfattning som utredningen föreslår. Istället föreslås en
annan arbetsmodell, liknande det arbete som pågår i övriga kommunalförbund i
Västra Götaland.
I Västra Götalands övriga tre kommunalförbund arbetar man framgångsrikt med
kulturen som en integrerad del av tillväxtarbetet. Detta arbete är även kopplat till
arbetet inom Beredningen för hållbar utveckling (BHU) och berör såväl kultur som
regional utveckling och miljö. Arbetet stöds, som framgår av utredningen,
ekonomiskt av VGR. Kommunerna står för medfinansiering i motsvarande grad.
Inom Göteborgsregionen pågår redan idag samverkan inom kulturområdet genom
ett nätverk initierat av kultur- och fritidscheferna i GR:s medlemskommuner. VGR
finansierar denna samverkan med för närvarande 1 350 tkr/år och kommunerna i
GR medfinansierar på motsvarande nivå. Idag har Stenungsunds kommun ett
värdskap för samordningen av detta nätverk. Göteborgs Stad deltar inte finansiellt i
nätverksarbetet men medverkar genom en adjungerad representant. Kungsbacka
som ingår i GR, men också tillhör Region Halland, deltar i nätverket men tar inte
del av de medel som VGR tillskjuter för kultursatsningar i länet.
Förbundsdirektörens förslag är att ovan beskrivna befintliga nätverk införlivas i
GR:s organisation och att den samordning som idag hanteras av Stenungsunds
kommun istället hanteras av GR.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Utredning rörande eventuellt samordningsuppdrag till GR:s
kommunalförbund rörande kulturfrågor.
Bilaga 1: Sammanställning av inlästa dokument, utredning kultur GR 2020
Bilaga 2: Sammanställning av intervjupersoner, utredning kultur GR 2020
Bilaga 3. Överenskommelse om samverkan och finansiering genom
regionala tillväxtmedel mellan VGR och Stenungsunds kommun.

Utredning om eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kulturfrågor
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Förbundsstyrelsen – ärende 6
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Helena Söderbäck, förbundsdirektör
Datum: 2020-10-19, diarienummer: 2019-00465.90

BESKRIVNING AV ÄRENDET

Bakgrund och syfte
Förbundsdirektören fick 2019-05-24 i uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda hur
medlemskommunerna ser på möjlig samverkan inom kulturområdet i
Göteborgsregionen, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med VGR,
samt - om medlemskommunerna ställer sig positiva - redovisa vad en sådan
samverkan skulle innebära.
En särskild utredare engagerades för uppdraget och ett femtiotal intervjuer har
genomförts med företrädare för medlemskommunerna men också med företrädare
för de andra kommunalförbunden i länet och med VGR. Även företrädare för
Business Region Göteborg och Göteborg & Co, som i sina samverkansuppdrag med
GR hanterar frågor som har beröringspunkter med kultur, har intervjuats.
Granskning av olika dokument ligger också till grund för utredningen (se bilaga 1 –
3).
Kommunalförbunden i Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal samordnar sedan
ett tiotal år kulturfrågorna åt sina medlemskommuner. Samverkansuppdraget
bygger på en överenskommelse om finansiering med VGR, som årligen bidrar med
en miljon kronor per kommunalförbund och delfinansierar en tjänst för att driva
kulturfrågorna. Kulturen ses som en del av det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet. Inför budget 2021 diskuteras justeringar i nivån av
utvecklingsmedel från kulturnämnden i Västra Götaland samt eventuell
samordning med medel från Miljönämnden och Regionala Utvecklingsnämnden
(RUN).
Det har inte gått att finna något formellt beslut där det framgår varför GR idag inte
har ett uppdrag rörande kulturområdet. I avsaknad av ett uppdrag för GR finns ett
informellt nätverk som kultur- och fritidscheferna i GR-kommunerna tagit initiativ
till. Under det tiotal år som nätverket funnits har olika medlemskommuner agerat
värdkommun och ingått överenskommelser med VGR om samverkan och
finansiering, bland annat av en samordnande tjänst. För närvarande är det
Stenungsunds kommun som är formell part i överenskommelsen och arbetsgivare
för nätverkets samordnare. Göteborgs Stad deltar inte finansiellt i nätverksarbetet
men medverkar genom en adjungerad representant. Kungsbacka som ingår i GR,
men också tillhör region Halland, deltar i nätverket men tar inte del av de medel
som VGR tillskjuter för kultursatsningar i länet.
Ett flertal nätverk är kopplade till kultur- och fritidscheferna, däribland ett
Idrottsråd som Göteborgs stads idrotts- och fritidsförvaltning samordnar och där
politiker från alla medlemskommuner ingår.
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Ansvaret för den offentligt drivna kulturen delas mellan stat, regioner och
kommuner. Den så kallade kultursamverkansmodellen innebär att statliga medel
utbetalas i samlad form till regionerna, som ansvarar för fördelningen till regionala
och lokala kulturverksamheter. En bärande tanke är att uppnå en decentralisering
av kulturpolitiken och ett villkor är att varje region utarbetar en regional
kulturplan. I Västra Götalands län samverkar regionen med de tre övriga
kommunalförbunden runt framtagning och implementering, men i
Göteborgsregionen har det informella kultur- och fritidsnätverket denna roll. Detta
innebär att det inte finns någon politisk förankring i Göteborgsregionen, som
samlar det största kommunalförbundet, rörande Kulturstrategin för Västra
Götalands län. Genom kulturstrategin fördelas betydande summor till
kultursatsningar i länets kommuner.

Resultat av utredningen
Utredningen, som genomfördes huvudsakligen under 2019, utgår från en bred
definition av kultur. Kulturella upplevelser och kulturellt skapande har ett
egenvärde för den enskilda individens livskvalitet men har även betydelse för hälsa,
lärande, demokrati, integration, turism, näringsliv, arbetsmarknad och platsers
utveckling (inte minst uppmärksammat i samband med coronapandemins
effekter).
En slutsats av utredningen är att kulturfrågorna på många sätt är sammanvävda
med andra sakområden där GR har ett samordningsansvar.
Samtliga företrädare för GR:s medlemskommuner uttrycker en positiv inställning
till att ge GR i uppdrag att samordna kulturfrågorna. Uppfattningen varierar från
”mycket angelägen” till ”försiktigt positiv”. Alla kultur- och fritidschefer i GRkommunerna har intervjuats och därutöver fem politiker med ansvar för
kulturpolitik i var sin kommun.
I utredningen har även företrädare för Business Region Göteborg, Göteborg & Co
och Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg intervjuats. Även de uttrycker
ett intresse för att GR får ett samordningsuppdrag.
De tre kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen skulle
välkomna om GR hade likadana uppdrag som de och bedömer att det skulle
underlätta det gemensamma arbetet inte bara med kulturstrategin utan även i
andra tillväxtfrågor.
Under utredningens gång har det vidare stått allt mer klart att flertalet
intervjupersoner ser fördelar med om även fritidsfrågorna skulle ingå i GR:s
uppdrag. Att utreda detta har inte ingått i utredningsuppdraget, som enbart gällt
kulturfrågor. Utredarens bedömning är dock att det redan nu bör övervägas om
samordningsuppdraget ska gälla både kultur och fritid, då kopplingarna mellan
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dessa två områden är uppenbara både ur ett invånarperspektiv och ur ett
strategiskt utvecklingsperspektiv.
Intervjupersonerna lyfter upp för kommunerna förväntade mervärden i flera olika
perspektiv om GR skulle få i uppdrag att samordna kulturfrågorna:
•
•
•
•
•

Invånarperspektiv
Kunskap- och kompetensutveckling
Utveckling och synergieffekter
Ekonomiskt perspektiv
Kulturutövares och det fria kulturlivets perspektiv

Utredarens bedömning är
• att det finns en stark uppslutning från medlemskommunerna vad gäller att
GR ska anförtros ett uppdrag att samordna kulturfrågorna,
• att det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för
medlemskommunerna om samordning av kulturfrågorna i de delar som har
regional bäring ingår i förbundets uppdrag.
Utredningen utmynnar i ett förslag om att GR bör anställa två kulturstrateger med
uppdrag att driva ett strategiskt utvecklingsarbete ihop med medlemskommunerna
och samverka med de övriga kommunalförbunden och VGR. Uppdraget skulle inte
innebära att GR övertar ansvaret för kulturfrågor från kommunerna.
Samordningsuppdraget skulle vara att verka i gränslinjen mellan kommunerna i de
frågor där ett delregionalt perspektiv och interkommunal samverkan ger mervärde.
Den överenskommelse som VGR idag har med Stenungsunds kommun om
finansiering och samverkan runt kulturfrågor ska omförhandlas inför
2021. Utredaren gör bedömningen att VGR gärna ser att en ny överenskommelse
ingås med Göteborgsregionens kommunalförbund, i likhet med de övriga
kommunalförbunden, i stället för med en enskild kommun. En medfinansiering
från medlemskommunerna förutsätts i överenskommelsen med VGR, på samma
sätt som redan sker idag.

Process
Kulturutredningen var ämnad att tas upp för behandling under våren 2020 och en
inledande presentation gjordes för förbundsstyrelsens presidium 25 maj. Med
anledning av coronapandemins agendapåverkan i kommunerna och i förbundet
gjordes bedömningen att ärendet skulle tas upp igen i samband med
styrelsekonferensen den 24 september. Förutsättningarna för att genomföra
uppdraget på det sätt som föreslås i utredningen har dock ändrats under året.
Årsavgiften till förbundet är under diskussion och coronapandemins eventuella
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långsiktiga påverkan på förbundets verksamhet är svårbedömd.
Förbundsledningens bedömning är att det är fel tidpunkt att arbeta för att bygga ny
verksamhet i den omfattning som utredningen föreslår.
Istället föreslås en annan arbetsmodell, i likhet med det arbete som pågår i övriga
kommunalförbund i Västra Götaland. Där arbetar man framgångsrikt med
kulturen som en integrerad del av tillväxtarbetet. Detta arbete stöds, som framgår
av utredningen, av VGR. Kommunerna står för medfinansiering i motsvarande
grad. Inom GR:s medlemskommuner pågår redan idag samverkan inom
kulturområdet. VGR finansierar denna samverkan med 1 350 tkr och kommunerna
i GR medfinansierar på motsvarande nivå.

Förslag
Införliva existerande nätverk i GR
Förbundsdirektörens förslag innebär att det redan existerande nätverket för kulturoch fritidschefer som finns i GR-området, och som drivs av medlemskommunerna
med stöd av Västra Götaland, införlivas och hanteras som ett nätverk inom ramen
för GR:s verksamhet. Finansieringen sker förslagsvis på samma sätt som idag, dvs
med medel från VGR och från kommunerna. En dialog mellan VGR och GR
behöver initieras för att säkerställa omfattning och förutsättningar. Med denna
utgångspunkt kan sedan arbetet med kulturfrågorna, som en integrerad del av
tillväxtarbetet i kommunalförbundet, utvecklas i den takt och på det sätt som
kommunerna finner lämpligt och som resurser/finansiering medger.
Det är vidare förbundsdirektörens uppfattning att en önskvärd utveckling är att
Göteborgs Stad, som största kommun i förbundet och en motor i den regionala
utvecklingen, deltar i nätverkets arbete på samma premisser och med samma
mandat som övriga medlemskommuner i GR, och inte som idag utifrån en
adjungering. Vid beslut om att införliva nätverket i GR:s organisation bör en
förfrågan ställas till Göteborgs Stad kring en formaliserad medverkan i nätverket.
Syfte
Syftet med att införliva nätverket i kommunalförbundet är att uppnå mervärden
och synergieffekter i gränslandet mellan kultur, hälsa, lärande, välfärd,
arbetsmarknad och samhällsbyggnad. Nätverkets arbete fokuseras på kulturfrågor
och blir en integrerad del av det arbete som är kopplat till regional tillväxt. En
möjlighet som skapas i det gemensamma arbetet är att växla upp extern
finansiering inom kulturområdet. Exempel på offentliga finansiärer är EU
(Kreativa Europa), Statens kulturråd, Vinnova, med flera.
Uppdrag och organisation
Förbundsledningens bedömning är att ingen justering behöver göras i
förbundsordningen, då ett kulturuppdrag ligger i linje med GR:s övriga uppdrag
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enligt § 3 - att vara till nytta för medlemskommunerna och skapa en attraktiv
region inom ramen för en gemensamt hållbar utveckling.
Utifrån dess roll för övergripande samhällsplanering är det förbundsdirektörens
bedömning att nätverket organisatoriskt bör placeras på avdelningen för miljö och
samhällsbyggnad. Nätverkets uppdrag har emellertid beröring med alla de
samverkansområden som är aktuella i förbundet och nätverket förväntas därmed
arbeta tvärande i organisationen, utifrån vilket sakområde som berörs.
Sedan hösten 2019 sammankallar nätverket kulturpolitiker från alla
medlemskommunerna 2 ggr/år till ett kulturråd som tar beslut om aktiviteter inom
den så kallade kulturmiljonen (gemensam finansiering mellan VGR och
kommunerna) utifrån en tjänstepersonsberedning i nätverket. Förslaget är att den
hanteringen fortsätter till dess det finns annat förslag på hantering. En möjlig
utveckling är att kulturrådet skulle kunna fungera som ett beredande organ till
förbundsstyrelsen.
I de fall tillkommande frågor skulle kräva politiskt ställningstagande föreslås att
dessa frågor bereds antingen i lämplig styrgrupp utifrån frågans art och att beslut
fattas i förbundsstyrelsen, alternativt att ärendet går till förbundsstyrelsen direkt
efter tjänstepersonsberedning. Övriga arbets- och beslutsformer får utvecklas över
tid.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Lena Holmlund
Avdelningschef

Margareta Forsberg
FoU-chef

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna.
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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1. Sammanfattning
Denna utredning initierades i maj 2019 i samband med att Göteborgsregionens
förbundsfullmäktige godkände den strategiska inriktningen för 2020-2023 samt
rambudget för 2020. I sammanfattningen av inkomna remissvar konstaterades att
Göteborgs stad såg positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social
sammanhållning och trygghet. Med anledning därav formulerades följande uppdrag
till förbundsdirektören:
Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på möjlig
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om
medlemskommunerna ställer sig positiva, redovisa vad en sådan samverkan skulle
innebära.

Utredaren har samtalat med 50 personer i enskilda intervjuer, gruppintervjuer och
telefonintervjuer. Medlemskommuner och samarbetspartners har kommit till tals
genom kulturstrateger, chefer och politiker. Därutöver har utredaren deltagit i olika
nätverksmöten och tagit del av en stor mängd skriftligt material som beskriver
kulturpolitiken utifrån både den statliga, regionala och lokala nivån.

Nuläge
Ansvaret för den offentligt drivna kulturen delas mellan stat, region och kommuner.
I runda tal svarar kommunerna i Västra Götalands län för 50 procent av kostnaderna
för kultur, regionen för 30 procent och staten för 20 procent av kostnaderna.
Kommunalförbunden i Boråsregionen, Skaraborg och Fyrbodal samordnar sedan ett
tiotal år kulturfrågorna för sina medlemskommuner. Västra Götalandsregionen
bidrar med 1 miljon kronor per kommunalförbund till kultursatsningar samt
delfinansierar en tjänst för att driva kulturfrågorna. Kulturen ses som en del av det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
I Göteborgsregionens kommuner finns ett informellt nätverk som kultur- och
fritidschefer själva tagit initiativ till. Regionen har ingått en överenskommelse med
Stenungsunds kommun om delfinansiering av en tjänst och bidrar med 1 miljon
kronor till kultursatsningar. Ett antal nätverk är kopplade till kultur- och
fritidscheferna, däribland ett Idrottsråd som Göteborgs stad tagit initiativ till.
Det har inte gått att finna något formellt beslut där det framgår varför
Göteborgsregionen inte arbetar med kultur. Utredaren har efterfrågat utredningar,
skrivelser eller beslut i både Göteborgsregionens och Västra Götalandsregionens
diarier.
Utredningen utgår från den breda definition av kultur som används i den gemensamt
framtagna kulturstrategin för Västra Götalands län. I strategin beskrivs att kulturella
upplevelser och kulturellt skapande har ett egenvärde för den enskilda individens
livskvalitet men att kulturen även har betydelse för hälsa, lärande, demokrati,
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integration, turism, näringsliv, arbetsmarknad och platsers utveckling. Detta är
verksamhetsområden som ingår i Göteborgsregionens uppdrag.

Medlemskommuners och samarbetspartners inställning
Samtliga intervjupersoner från medlemskommunerna uttrycker en positiv inställning
till att GR får i uppdrag att samordna kulturfrågorna. Inställningen varierar från
”mycket angelägen” till ”försiktigt positiv”.
Företrädarna för Västra Götalandsregionen är väl medvetna om att det är
medlemskommunerna som tar ställning till Göteborgsregionens eventuellt vidgade
uppdrag, men har länge förespråkat att kulturen skulle ingå i förbundets
ansvarsområde.
De tre kommunalförbunden i Sjuhärad, Fyrbodal och Boråsregionen skulle välkomna
om Göteborgsregionen fick samma uppdrag som dem och bedömer att det skulle
underlätta det gemensamma arbetet inte bara med kulturstrategin utan även med
andra tillväxtfrågor.
Business Region Göteborg och Göteborg & Co har samverkansavtal med
Göteborgsregionens kommunalförbund. Intervjupersonerna ställer sig positiva till ett
uppdrag till GR i kulturfrågor då det skulle innebära en tydligare plattform för
samverkan med medlemskommunerna i kulturfrågor.

Mervärden och nytta för medlemskommunerna
I intervjuerna ges en rad exempel på delregionala samverkansområden när det
handlar om kulturfrågor. Utredaren bedömer att dessa är de viktigaste:
• Samverkan rörande kunskaps- och kompetensutveckling, exempelvis
fortbildningar, forskning och utveckling, konferenser med mera.
• Konst- och kultursatsningar som koordineras och samfinansieras.
• Samverkan rörande strategiska utvecklingsfrågor med övriga sakområden inom
Göteborgsregionens kommunalförbund.
Utredaren delar intervjupersonernas bedömning att samverkan kan ge ekonomiska
effekter, säkra invånarnas tillgång till kultur i en tid av ekonomiska utmaningar och
stärka de kulturella och kreativa näringarna i medlemskommunerna. Interkommunal
samverkan förordas också starkt i den nyligen presenterade kommunutredningen.
(SOU 2020:8)
Utredningsuppdraget gäller kultur, men merparten av intervjupersonerna från
medlemskommunerna har framfört ett starkt önskemål om att även fritidsfrågorna
ska ingå. I de flesta medlemskommuner organiseras kultur och fritid i en och samma
avdelning eller förvaltning.
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Vad innebär förslaget rent konkret?
Utredningen utmynnar i ett förslag att Göteborgsregionen anställer två
kulturstrateger med uppdrag att driva ett strategiskt utvecklingsarbete ihop med
medlemskommunerna och samverka med de övriga kommunalförbunden och Västra
Götalandsregionen.
Utredaren tar inte ställning till inom vilken avdelning på GR som kulturfunktionen
skulle ligga eller vilket politiskt forum som skulle ansvara för kulturfrågorna.
Om GR får ett uppdrag inom kulturområdet är det angeläget att man utvecklar ett
gränsöverskridande och tvärsektoriellt arbetssätt, då kulturfrågorna har en social
dimension och koppling till både hälsa, lärande och samhällsbyggnad.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna bör beräknas på två heltidstjänster samt kringkostnader för lokaler,
utrustning med mera. Utredaren bedömer att det finns möjlighet att, i likhet med
övriga kommunalförbund, ingå en överenskommelse med Västra Götalandsregionen
om delfinansiering av tjänst samt medel till kultursatsningar. En sådan
överenskommelse förutsätter dock medfinansiering från medlemskommunerna.

Utredarens sammanfattande bedömning
– Det finns en bred uppslutning från medlemskommunerna kring att ge
Göteborgsregionens kommunalförbund ett uppdrag att samordna strategiska
delregionala kulturfrågor.
– Det skulle vara till kommunal nytta och innebära ett mervärde för
medlemskommunerna om kulturfrågorna ingår i förbundets uppdrag.
I kapitel 10 utvecklas utredarens bedömningar rörande de frågor som formulerades i
utredningsdirektivet.
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2. Uppdrag och genomförande
2.1 Hur utredningen initierades
Denna utredning initierades i maj 2019 i samband med att Göteborgsregionens
förbundsfullmäktige godkände den strategiska inriktningen för 2020–2023 samt
rambudget för 2020. I sammanfattningen av inkomna remissvar konstaterades att
Göteborgs stad såg positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social
sammanhållning och trygghet. Med anledning därav formulerades följande uppdrag
till förbundsdirektören:
Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på möjlig
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om
medlemskommunerna ställer sig positiva, redovisa vad en sådan samverkan skulle
innebära.

2.2 Kommunalförbundets uppdrag
Göteborgsregionens kommunalförbund består av kommunerna Ale, Alingsås,
Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Göteborgsregionens kommunalförbund har, till skillnad från kommunalförbunden i
Boråsregionen/Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal, inget uppdrag gällande
kulturfrågor.
Enligt förbundsordningen har kommunalförbundet som ändamål att verka för
samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom
förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till kommunal
nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka
Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet
är att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom
ramen för en gemensamt hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt,
socialt och miljömässigt. Förbundet har till uppgift att:
• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.
• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser
kring kompetensförsörjning.
• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning,
remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och
överläggningar avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär.
• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.
• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.
• Verka för regionala verksamheters finansiering.
• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda
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kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma
utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.
Förbundet har två funktioner:
1. Förbundet är myndighetsutövande inom delar av utbildningsområdet:
• Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och
gymnasieförordningen samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende
gymnasieskolan medlemskommunerna emellan.
• Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag
och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande
samverkansavtal.
• Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och
gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk
verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning.
2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:
• Arbetsmarknad
• Miljö och samhällsbyggnad
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå
• Utbildning
• Näringsliv
Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra
områden.

2.3 Syfte med utredningen
Utredningen ska ge svar på hur medlemskommunerna ställer sig till att ge GR i
uppdrag att driva samverkan mellan kommunerna, GR och Västra Götalandsregionen
i kulturfrågor, i likhet med övriga kommunalförbunds samverkan med Västra
Götalandsregionen på kulturområdet.
Om medlemskommunerna ställer sig positiva, ska i utredningen konkretiseras vad en
sådan samverkan i så fall skulle innebära.
Rapporten är tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt politiskt
beslut i medlemskommunerna om en förändring i förbundsordningen där GR får ett
uttalat uppdrag att samordna delregionala kulturfrågor.

2.4 Utredningens genomförande
Utredningen har bedrivits på halvtid under perioden 2019-09-15 till 2020-03-15 av
en utomstående utredare. Den har finansierats av Göteborgsregionens
kommunalförbund. Uppdragsgivare är förbundsstyrelsen via förbundsdirektör
Helena Söderbäck och ansvarig för projektet inom GR är FoU-chef Margareta
Forsberg.
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Projektledaren har ingen tidigare yrkeserfarenhet inom kulturområdet men har haft
chefspositioner i såväl Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden som
Göteborgs stad, och har genomfört ett antal större utredningar.
Genomförandet har inneburit inläsning av en rad olika dokument som berör
frågeställningen. Dessa redovisas i bilaga 1.
Huvudfokus i utredningen ligger på de intervjuer som har genomförts med ett
femtiotal personer, framför allt företrädare för medlemskommunerna, Västra
Götalandsregionen och de tre kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och
Boråsregionen. I bilaga 2 redovisas vilka personer som intervjuats. I redovisningen av
intervjuerna anges inga namn, men de olika parternas svar redovisas för sig i de fall
detta är relevant.
Medlemskommunernas inställning till ett eventuellt framtida samarbete är
utredningens huvudfråga och alla kultur-och fritidschefer/motsvarande i de tretton
medlemskommunerna har intervjuats. I flertalet fall har detta skett genom
gruppintervjuer, men individuella intervjuer har genomförts med
förvaltningscheferna för kulturförvaltningen respektive idrotts- och
föreningsförvaltningen i Göteborg, förvaltningschefen för kultur och fritid i
Kungsbacka, samt motsvarande chef i Alingsås.
Intervjuer har dessutom skett med tjänstepersoner från Göteborg & Co och Business
Region Göteborg. Vidare har projektledaren träffat företrädare för
stadsledningskontoret i Göteborgs stad.
Företrädare för de tre kommunalförbunden har gett beskrivningar av sitt konkreta
arbete med kulturfrågor och värderat de mervärden och synergieffekter som detta
resulterat i. De som intervjuats är ordförande i kommunalförbundens direktioner,
kulturstrateger och förbundsdirektörer, samt någon företrädare för
medlemskommuner i varje delregion.
Västra Götalandsregionen är en viktig aktör och samarbetspartner när det gäller
kulturfrågor. Sex olika företrädare har intervjuats, varav två är politiker (nuvarande
och tidigare ordförande i regionens kulturnämnd), två arbetar inom det centrala
kulturkansliet och två representerar den nya förvaltningen för kulturutveckling.
Tio olika företrädare för den politiska nivån har intervjuats, merparten genom
telefonintervjuer men i två fall vid möten: dels ansvarigt regionråd i Västra
Götalandsregionen, dels ordföranden i Kulturnämnden i Göteborg. Fem av de
intervjuade politikerna företräder medlemskommuner i Göteborgsregionen och tre är
ansvariga för kulturfrågorna i kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och
Sjuhärad.
Slutligen har intervjuer skett med tre avdelningschefer på Göteborgsregionens
kommunalförbund.
Alla intervjupersoner har getts möjlighet att godkänna och i förekommande fall
revidera minnesanteckningar från intervjuerna.
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Uppdraget har förankrats och avrapporterats i olika forum så som:
• nätverk för kultur- och fritidschefer i Göteborgsregionens kommuner
• nätverk för kulturstrateger i kommunalförbunden
• nätverk för sektorchefer kultur och fritid; stadsledningskontoret, idrotts- och
föreningsförvaltningen samt kulturförvaltningen i Göteborg.
En preliminär avrapportering av utredningens förslag lämnades vid
förbundsstyrelsens presidium 2020-02-04 samt vid det s.k. Idrottsrådet i
Göteborgsregionens kommuner 2020-03-20.

2.5 Utredningens frågeställningar
I uppdragshandlingen formulerades nedanstående frågeställningar. Dispositionen av
denna rapport följer i stort sett men inte till hundra procent denna uppställning.
Bakgrund och nuläge
• Hur ser nuvarande roll- och ansvarsfördelning inom kulturområdet ut mellan
kommuner, kommunalförbund, regioner och statliga organ?
• Vad är bakgrunden till att GR, till skillnad från övriga kommunalförbund i Västra
Götalandsregionen, inte har ett uppdrag inom kulturområdet?
• Hur formuleras uppdraget inom kulturområdet i förbundsordningarna för övriga
kommunalförbund i Västra Götaland?
Medlemskommuners och samarbetspartners inställning till ett utökat uppdrag för
GR
• Hur ser medlemskommunernas förväntningar ut gällande mervärden,
synergieffekter, resultat och eventuella risker?
• Hur ser Västra Götalandsregionen på frågan? Vilka fördelar/nackdelar samt
gränsdragningsfrågor ser man?
Vad skulle uppdraget till GR innebära?
• Vilka delar av kulturområdet skulle kunna ingå i uppdraget till GR?
• Vilka sektorer och samhällsområden berörs indirekt av kulturfrågor?
• Arbetsformer, befogenheter och mandat – hur skulle ett samverkansuppdrag
formuleras och genomföras?
• Finns det något som skiljer kulturområdet från övriga områden där GR idag har ett
samverkansuppdrag?
• GR-perspektivet: Vad innebär det för GR att inte ha ett uppdrag på kulturområdet
idag? Vad skulle ett utökat uppdrag innebära för mervärden och risker?
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3. Definition av kulturbegreppet
3.1 Definition av kulturbegreppet
I denna utredning ska konkretiseras vad ett uppdrag till Göteborgsregionen på
kulturområdet skulle kunna innebära. Därför blir det viktigt att försöka ringa in
begreppet kultur.
En av intervjupersonerna uttryckte det såsom att ”Kultur är allt, men lägger du in allt
i kulturen blir det inget”. Utredaren kan konstatera att det finns många uttömmande
beskrivningar av kulturpolitikens syfte, kulturens värde, kulturens innehåll etc och
att kulturen kan betraktas ur en rad olika ingångar och perspektiv.
Kulturella upplevelser och kulturellt skapande har ett egenvärde och är viktigt för den
enskilda individens välbefinnande och livskvalitet. Men kulturen har även ett värde
för samhällsutvecklingen när den kopplas till demokratifrågor, folkhälsa, lärande,
hållbar utveckling, stadsutveckling med mera. I förlängningen har kulturfrågor
betydelse för utvecklingen av näringsliv, arbetsmarknad, turism och städers/platsers
attraktionskraft.
Den offentliga kulturpolitiken ska medverka till en infrastruktur för kulturen. Med
detta menas att offentliga institutioner, akademi, föreningsliv, produktionsplatser,
professionella utövare, arrangörer, lokaler m.fl. bildar ett sammanhållande nät av
kulturverksamheter som samspelar för att kunna erbjuda kultur till alla invånare.
På medlemskommunernas webbplatser presenteras ofta kultur tillsammans med
fritid under rubriken ”Uppleva och göra” alternativt ”Fritid och kultur”. Detta speglar
att kultur kopplas till upplevelser och aktiviteter. Den statliga myndigheten för
kulturanalys, som har i uppgift att följa upp effekter av kulturpolitiken, räknar i sin
beskrivning av kulturvanor upp ett tjugotal olika aktiviteter relaterade till kultur. Här
ingår allt ifrån att läsa, sjunga, spela teater, gå på bio och gå på museum till att spela
datorspel, fotografera och syssla med handarbete.

3.2 Kulturområden som stöds med offentlig finansiering
Genom den s.k. kultursamverkansmodellen, som beskrivs närmare i kapitel 4, utgår
statsbidrag till regionerna, som i sin tur fördelar dessa medel till kulturinsatser av
olika slag. I förordningen räknas sju kulturområden upp:
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
4. professionell bild- och formverksamhet
5. regional enskild arkivverksamhet
6. filmkulturell verksamhet
7. hemslöjd.
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I kulturstrategin för Västra Götaland kompletteras ovanstående områden med
ytterligare åtta konst- och kulturområden. Det är sådana som kulturorganisationer
och kommuner pekat ut som prioriterade områden eller sådana som enligt
reglementet ingår i uppdraget för Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Dessa
områden är enligt rubrikerna i kulturplanen:
•

Medie- och informationskunskap

•

Folkbildning

•

Kulturskola

•

Kreativa och kulturella näringar

•

Nationella minoriteter och teckenspråkiga

•

Yttrandefrihet

•

Internationalisering

•

Idrott.

3.3 Kulturens koppling till några andra samhällsfrågor
och politikområden
I kulturplanerna för Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad, Boråsregionen, med
flera, framhålls det horisontella perspektivet. Med detta menas att kultur ska
integreras i all kommunal verksamhet och vara en självklar del av
samhällsplaneringen. Genom att kulturen vävs in i olika samhällsområden ska ett
attraktivt samhälle att bo, leva och verka i skapas. Nedan konkretiseras några av de
samhällsområden som lyfts fram i olika strategier och planer.
Kultur och hälsa: Att skapa eller ta del av konst, musik, dans m.m. har en
dokumenterad effekt på hälsa och välbefinnande, vilket främjar en hållbar livsstil.
Flera forskningsprojekt pågår om kopplingar mellan kultur och hjärnans utveckling.
Detta gäller både för barn, vuxna och vid åldrande.
Kultur och demokrati: Kultur kan stärka den sociala sammanhållningen, bidra till
förståelse för olikheter och stärka förmågan att kommunicera. Läsförståelse är ett
fundament för det demokratiska samhället.
Kultur och integration: Vi lever i ett samhälle som präglas av kulturell mångfald där
olika språk, uttrycksformer och kulturarv ska ses som en tillgång och kan främja
integration.
Kultur och platsers utveckling: Att medvetandegöra och vidareutveckla platsers
karaktär, historia och kulturarv kan främja näringsliv och besöksnäring, men också
öka attraktiviteten för de boende, stärka relationen till bygden och skapa en stark
identitet och profil för orten.
Kultur och gestaltad livsmiljö: Sverige har antagit en ny, samlad politik för det som
kallas gestaltade livsmiljöer: bostadshus, skolor och sjukhus, men också det offentliga
rummet med parker, gator och torg. Målet är att arkitektur, form, design, offentlig
konst och kulturarv ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle.
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Kultur och barns utveckling: Barns rättigheter i kulturen har stärkts genom att
Sverige antagit barnkonventionen som lag. Några prioriterade områden är att främja
kulturskolor, utveckla bibliotekens roll, använda digitaliseringen för eget skapande,
stimulera ungas filmintresse med mera.
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4. Roll och ansvarsfördelning
mellan viktiga aktörer
4.1 Utgångspunkt
Samverkan mellan olika administrativa nivåer och politikområden är av avgörande
betydelse för att möta människors behov och olika samhällsförändringar. Detta gäller
inte minst inom kulturområdet. I detta kapitel redovisas i korthet roll- och
ansvarsfördelning mellan stat, region, kommunalförbund och kommuner när det
gäller den offentligt drivna kulturen.
Kapitlet inleds med en beskrivning av den offentliga finansieringen av kulturen, och
avslutas med ett avsnitt rörande bakgrunden till att Göteborgsregionen, till skillnad
från de tre övriga kommunalförbunden i länet, inte haft ett uppdrag att driva
samverkan rörande kulturfrågor.
De aktörer som framför allt är berörda av denna utredning är Göteborgsregionens
medlemskommuner, de andra kommunalförbunden i länet och Västra
Götalandsregionen. Indirekt berörs även statliga institutioner samt det fria och det
ideella kulturlivet. I förlängningen finns även vissa internationella kopplingar bland
annat till EU.

4.2 Den offentliga finansieringen av kulturen
För att förstå rollfördelningen är det viktigt att känna till hur kulturen finansieras. I
november 2019 publicerade Myndigheten för kulturanalys ny statistik över de
offentliga utgifterna för kultur. Tidigare år har även uppskattningar av den privata
konsumtionen av kultur presenterats, men sådana uppgifter sammanställs inte
längre.
Statistiken visar bland annat att de sammanlagda kulturutgifterna hos stat, regioner
och kommuner år 2018 uppgick till drygt 30 miljarder kronor, vilket motsvarade
2 935 kronor per invånare.
Statens samlade kulturbudget uppgick till 13,6 miljarder kronor, vilket var en ökning
med 8,2 procent jämfört med 2017. Hälften av de ökade utgifterna stod
folkbildningen för och resterande ökning bestod bland annat av ökade anslag till
allmän kulturverksamhet, samt bidrag till litteratur och kulturtidskrifter. En stor
ökning syntes också inom området bildkonst, arkitektur, form och design där
anslagen ökade med 42 procent.
Regionernas utgifter för kultur var sammanlagt 4,5 miljarder kronor, vilket var en
minskning med 0,5 procent jämfört med föregående år. Regionernas utgifter indelas i
fyra huvudområden: scenkonst, museer, folkhögskolor och övrigt.
Kommunernas utgifter för kultur 2018 uppgick till sammanlagt 11,9 miljarder
kronor, vilket var en ökning med 1,7 procent. Kulturutgifternas andel av
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kommunernas totala utgifter minskar dock över tid. Kostnaderna fördelas på fyra
huvudområden: bibliotek, allmän kulturverksamhet, kulturskola/musikskola och
stöd till studieorganisationer.
Kulturens andel av statsbudgeten utgör 2,16 procent, av regionernas medel utgör
kulturen 1,46 procent och av de kommunala medlen 1,38 procent.
Tabell 1. Offentliga kostnader för kultur
Sverige
Stat
Regioner
Kommuner

2018 Västra Götalands län
13 599 tkr Statligt bidrag i
kultursamverkansmodellen
4 500 tkr Västra Götalandsregionen,
nettokostnad
11 928 tkr Kommunerna, nettokostnad

2018
318 tkr
1 197 tkr
1 927 tkr

I de statliga kostnaderna för Västra Götalands län redovisas här endast de medel som
tillförs genom den statliga kultursamverkansmodellen. Merparten av den statliga
finansieringen går till andra ändamål.
På Västra Götalandsregionens webbplats finns en kort film om
kultursamverkansmodellen där det anges att kommunerna i runda tal svarar för 50
procent av kostnaderna för kultur, regionen för 30 procent och staten för 20 procent
av kostnaderna i vårt län. Staten, regionen och kommunerna lägger tillsammans ca
3,9 miljarder kronor på kultur i Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen satsar i snitt 685 kronor per invånare på kultur medan
kommunerna i Västra Götaland tillsammans satsar i snitt 1 115 kronor per invånare
på kultur.

4.3 Statens roll i kulturen
Ytterst är det kulturdepartementet som svarar för den statliga kulturpolitiken. Till
Kulturdepartementets ansvarsområden hör närmare 50 olika myndigheter, varav fler
än 30 utgör museer med statlig finansiering. Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet
är viktiga myndigheter inom kulturarvsområdet, liksom Svenska filminstitutet på
filmområdet. Statliga institutioner fördelar även medel direkt till konstnärer, fria
aktörer och kulturtidskrifter.
Den för denna utredning viktigaste aspekten på statens roll är
kultursamverkansmodellen, som presenteras nedan.
Statens roll i kultursamverkansmodellen
Kultursamverkansmodellen bygger på ett statligt beslut 2010-12-22 i ”Förordning
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet”.
Kultursamverkansmodellen har successivt införts i alla landets regioner och innebär
att varje region får en samlad summa statliga medel att fördela till regional
kulturverksamhet.
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Det är Statens kulturråd om ansvarar för kultursamverkansmodellen. De statliga
medlen betalas ut i samlad form till regionerna som ansvarar för fördelningen till
regionala och lokala kulturverksamheter. Tidigare avgjorde regeringen vilka
regionala kulturinstitutioner som hade rätt till statligt stöd och dessa fick var och en
söka stöd från Kulturrådet. Kultursamverkansmodellen ska bidra till att de nationella
kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar
och variationer. En bärande tanke är att uppnå en decentralisering av kulturpolitiken.
Som nämnts tidigare anges i den förordning som reglerar kultursamverkansmodellen
vilka områden som ska ingå:
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
4. professionell bild- och formverksamhet
5. regional enskild arkivverksamhet
6. filmkulturell verksamhet
7. främjande av hemslöjd.
Ett villkor för att få tillgång till medlen är att varje region utarbetar en regional
kulturplan i samverkan med länets kommuner. Regionerna för en dialog med
kommuner, samt samråder med institutioner, det fria kulturlivet och civilsamhället
för att identifiera gemensamma ambitioner i ett regionalt helhetsperspektiv.

4.4 Västra Götalandsregionens roll inom kulturen
Västra Götalandsregionen bildades 1999 genom en sammanslagning av landstingen i
Älvsborg, Skaraborg och Göteborgs och Bohus län samt delar av Göteborgs stad.
Regionen fick förutom ansvaret för hälso- och sjukvården med mera även ett
utvecklingsuppdrag för kultur, miljö och regionutveckling.
Regionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för
hela Västra Götaland. Uppdraget innebär bland annat att svara för strategiskt
utvecklingsarbete inom kulturområdet och besluta om uppdrag och ekonomiska
bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen är också ägare till eller finansierar flera kulturinstitutioner.
De helägda bolag som är knutna till kulturnämnden utgörs av Göteborgsoperan AB,
Göteborgs symfoniker AB, Film i Väst AB samt Regionteater Väst AB. I
kulturnämnden ingår även en förvaltning och sex helägda folkhögskolor.
Det övergripande styrdokumentet är Kulturstrategi Västra Götaland 2020–2023. I
kulturstrategin ingår en regional kulturplan, en regional biblioteksplan och en bilaga
avseende kulturnämndens stöd och uppdrag, med en förteckning över de
verksamheter som vid publiceringsdatumet uppbär stöd från Västra
Götalandsregionens kulturnämnd.
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Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen har en budget 2020 på 1 537 miljoner
kronor. Av dessa finansieras 1 201 miljoner genom regionbidrag och resterande 336
miljoner kommer från statsbidrag genom kultursamverkansmodellen.
Beredningen för hållbar utveckling, BHU, är det politiska samverkansorganet för
Västra Götalandsregionen och kommunerna i frågor kring hållbar utveckling, där
kulturfrågorna ingår. BHU initierar och bereder övergripande, strategiska frågor för
kulturen i Västra Götaland inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige.
Överenskommelser med kommunalförbunden
Västra Götalandsregionen, som till invånarantalet är landets största region,
samverkar med kommunerna genom kommunalförbunden i Boråsregionen,
Skaraborg, Fyrbodal och Göteborgsregionen. Västra Götalandsregionens
miljönämnd, kulturnämnd och regionsutvecklingsnämnd har skriftliga
överenskommelser med de fyra kommunalförbunden, men i Göteborgsregionens fall
omfattar överenskommelsen inte kulturfrågorna. Se punkt 4.6.
Det är viktigt att betona att regionala och statliga medel fördelas till verksamheter
som är geografiskt spridda i hela regionen oavsett om kommunalförbunden har
kultur som verksamhetsområde i sitt uppdrag från medlemskommunerna. Medel till
kommunalt ägda verksamheter fördelas ofta genom enskilda överläggningar med
respektive part.

4.5 Kommunalförbunden i Västra Götalands län
De fyra delregionala kommunalförbunden har en nyckelroll i frågor som rör
samverkan mellan de ingående medlemskommunerna och med Västra
Götalandsregionen. Kommunalförbunden har funnits ett tjugotal år. Skapandet av
förbunden hade ett visst samband med Västra Götalandsregionens bildande, då det
gav en formell struktur för den gemensamma uppgiften att tillvarata
medlemskommunernas intressen.
•
•
•
•

Göteborgsregionens kommunalförbund bildades i sin nuvarande form 1995
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999
Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005
Skaraborgs kommunalförbund bildades 2006/2007

I samtliga fall byggde de nybildade kommunalförbunden vidare på tidigare
kommunförbund, som slogs samman, eller på olika ideella föreningar och
intresseorganisationer som tidigare bedrivit interkommunal samverkan.
På uppdrag av de fyra kommunalförbunden bildades 2000 organisationen VästKom.
Verksamhetens ändamål beskrivs i stadgarna. VästKom ska på regional nivå
företräda och samordna kommunernas intressen. Uppgifterna är:
• Att företräda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor med Västra
Götalandsregionen, andra länsorgan och statliga organ.
• Att biträda medlemmarna i förhandlingar med samma organ.
• Att svara för uppföljning och utvärdering av huvudmannaskapsförändringar som
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berör kommunerna.
• Att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk
för kommunal samverkan.
Tabell 2. Befolkningstal 2019

Befolkningstal 2019
Skaraborgs kommunalförbund
Boråsregionens kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund
– varav Göteborgs stad

268 501
226 332
274 656
1 040 680
578 350

En stor andel av befolkningen bor i kommunerna i Göteborgsregionen, där Göteborgs
stad är den i särklass största kommunen. Även om Göteborgs stad räknas bort är
Göteborgsregionen befolkningsmässigt betydligt större än de andra tre
kommunalförbunden.
Kommunalförbunden och kulturen
Alla kommunalförbund har en överenskommelse med Västra Götalandsregionen om
samverkan, finansiering och genomförande av det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet. Den innebär att Västra Götalandsregionen avsätter medel från
Regionutvecklingsnämnden, Miljönämnden och Kulturnämnden till
kommunalförbunden för insatser inom respektive område. Här skiljer sig
Göteborgsregionens kommunalförbund i den meningen att överenskommelsen inte
omfattar kulturområdet.

4.6 Kommunernas roll och ansvar för kulturverksamhet
Kommunerna i Västra Götaland satsade 2018 tillsammans 1,9 miljarder kronor på
kulturverksamheter. I likhet med landet i övrigt avser de stora posterna i
kommunernas kulturkostnader bibliotek, allmän kulturverksamhet och
kulturskola/musikskola. Även stöd till studieorganisationer ingår i kommunernas
kostnader.
Varje kommun ska enligt lag ha folkbibliotek som ska vara tillgängliga för alla och
främja läsning och tillgång till litteratur. I övrigt är kommunernas kulturverksamhet
inte lagstadgad.
Kultur- och fritidschefsnätverket
Då Göteborgsregionen inte samordnar kulturfrågorna finns sedan ett tiotal år en
särskild överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och ett nätverk för
kultur- och fritidschefer i kommunerna i Göteborgsregionen: Överenskommelse om
samverkan och finansiering genom delregionala tillväxtmedel för genomförande av
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Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019 samt Regional kulturstrategi för
Västra Götaland 2020–2023.
Formellt gäller överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och
Stenungsunds kommun. Tidigare år har det varit Partille, Mölndals och Tjörns
kommuner som varit part i överenskommelsen och haft arbetsgivaransvaret för den
deltidstjänst som ska delfinansieras av regionens tillväxtmedel. Den nu gällande
överenskommelsen avser perioden 2019-01-01 till och med 2020-12-31.
Till sitt innehåll motsvarar överenskommelsen med Stenungsund i stort sett de som
gäller för de övriga kommunalförbunden. Samma formulering finns när det gäller
målet med samverkan, respektive parts åtagande, principer för medfinansiering med
50 procent samt krav på återrapportering av genomförda insatser.
En skillnad är att Västra Götalandsregionens kulturnämnd avsätter totalt 1,55
miljoner kronor för insatser inom kulturutveckling till kommunalförbunden i
Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen, men endast 1,35 miljoner till kultur- och
fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen. I båda fallen ska 1 miljon kronor gå till
kulturinsatser (”kulturmiljonen”) och resterande medel användas till delfinansiering
av en tjänst.
En annan skillnad är att det inte finns något politiskt forum som har det yttersta
ansvaret för de beslut som fattas. Vidare att den största medlemskommunen,
Göteborgs stad, i perioder inte har haft någon representant i kultur- och
fritidschefsnätverket.
Överenskommelsen finns i sin helhet i Bilaga 3. I kapitel 5 redovisas hur
medlemskommunerna och i kapitel 8 hur Västra Götalandsregionen ser på
nuvarande överenskommelse.
Övriga nätverk för samverkan mellan kommunerna i
Göteborgsregionen
På uppdrag av kultur- och fritidschefsnätverket finns i Göteborgsregionen följande
nätverk:
• Nätverk för bibliotekschefer
• Nätverk för kulturskolechefer
• Nätverk för föreningssamordnare
• Nätverk för kultursamordnare.
Vidare finns Idrottsrådet där det, till skillnad från andra nätverk, ingår politiker.
Idrottsrådets uppdrag beskrivs i avsitt 6.8.
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4.7 Vad är bakgrunden till att GR inte haft ett uppdrag
inom kulturområdet?
Det har inte gått att finna någon formell dokumentation som handlar om när
Göteborgsregionen, till skillnad från de andra förbunden, valde att inte ingå en
överenskommelse med Västra Götalandsregionen om samverkan runt
kultursamverkansmodellen. Utredaren har efterfrågat utredningar, skrivelser eller
beslut i både Göteborgsregionens och Västra Götalandsregionens diarier.
En förklaring kan vara att den statliga förordningen om kultursamverkan förutsätter
att regionerna ska samverka med kommunerna, men det finns inget krav att
kulturfrågor därmed ska ingå i kommunalförbundens verksamhet.
Medlemskommunerna i Göteborgsregionen kunde fritt välja att stå utanför, utan
någon särskild utredning, medan de andra kommunalförbunden byggde vidare på de
samverkansformer som utvecklats genom regional utveckling mellan Västra
Götalandsregionen och de kommunalförbunden utan att de gjorde någon förändring i
sina förbundsordningar.
Många intervjupersoner har reflekterat över varför GR inte haft ett
samordningsuppdrag runt kultur, i liket med de övriga kommunalförbunden. I
intervjuerna framförs olika typer av spekulationer runt detta och det framgår att
kulturen länge varit en fråga som ”funnits i kulisserna”. Några menar att det uppstod
frågeteckens runt kulturen redan vid regionbildningen. Andra framför att det inte
funnits ett stöd från medlemskommunerna för att GR skulle samordna
kulturfrågorna och att tveksamheten särskilt skulle ha kommit från Göteborgs stad.
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5. Intervjuresultat: Varför
samverka?
5.1 Medlemskommunernas syn på att ge GR ett uppdrag
att samordna kulturfrågor
Kapitlen 5–9 bygger på intervjuresultat.
Göteborgsregionens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov. Detta
innebär att medlemskommunerna är de främsta intressenterna i denna utredning.
Inledningsvis kan sägas att samtliga intervjupersoner i medlemskommunerna ställer
sig positiva till att GR får ett uppdrag. Uppfattningen varierar från ”angelägen” till
”försiktigt positiv”. Några uttrycker att ”vi har tidigare sagt ’varför ska GR jobba med
kulturfrågor?’ men nu säger vi ’varför ska GR inte göra det?’ ”.
Den samfällda uppfattningen är något oväntad med tanke på att Göteborgsregionen
stått utanför samarbetet rörande kultur under lång tid. Det sammantagna intrycket
är att svängningen beror på att kommunerna i Göteborgsregionen fått allt fler
beröringspunkter, att kulturpolitiken inbegriper allt fler frågor samt att kommunerna
står inför komplexa utmaningar inte minst inom det ekonomiska området.
De motiv för samverkan som framförs i intervjuerna handlar i grunden om
ekonomisk effektivitet, ökad kvalitet och mervärden för kommuninvånarna. I nästa
kapitel konkretiseras inom vilka områden det anses finnas en potential för att
realisera dessa mervärden.
Många kommuner framhåller värdet med att formalisera den samverkan som redan
finns genom kultur- och fritidschefernas nätverk. Överenskommelsen mellan Västra
Götalandsregionen och kultur- och fritidschefsnätverket uppfattas som en
speciallösning eller en kompromiss. Att lyfta denna samverkan till GR och skapa en
politisk förankring av kulturfrågorna förväntas ge ett högre reellt utbyte av de
samverkansmöten som redan sker.
Genom koordinerade insatser och långsiktigt hållbara strukturer, menar man, skulle
kulturarbetet och implementeringen av kulturpolitiken få en gemensam plattform.
Dagens nätverk, som flyttar runt mellan olika värdkommuner, ger inte samma
kontinuitet. De koordinerade insatserna skulle kunna tydliggöra den kommunala
positionen. Att det inte finns något forum på politisk nivå för att lyfta gemensamma
utvecklingsfrågor inom kulturen upplevs som en brist.
Vidare framförs att det skulle skapa en likhet med de övriga kommunalförbunden.
Att GR just inom kulturområdet står utanför samverkan bedöms vara en nackdel.
Kommunalförbundet skulle kunna bli den länk mellan den lokala och den regionala
nivån, som nu saknas. Kulturstrategi Västra Götaland är ett dokument som utarbetats
av regionen i samverkan med kommunerna. Ett kulturuppdrag till GR skulle stärka
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möjligheterna att uppnå ett effektivt, fokuserat och koordinerat genomförande av
kulturstrategin.
Kultur- och fritidscheferna ser även ett behov av att lyfta kulturfrågorna i de
sammanhang där beslut fattas. Ett återkommande motiv för samverkan är att skapa
nya gränsöverskridande nätverk och strukturer som länkar samman kulturområdet
med övriga politikområden inom Göteborgsregionens kommunalförbund.
Slutligen finns en önskan att i högre grad kunna påverka processen när det gäller
kultursamverkansmodellen. Här handlar det bland annat om att föra en dialog med
Västra Götalandsregion om upplevda brister och oönskade konsekvenser i modellen.
I vissa fall är det de mindre kommunernas behov som behöver lyftas fram och i vissa
fall storstadsområdets speciella förutsättningar.
Påverkansfrågorna har kommit upp i många intervjuer. Sättet att påverka handlar
dels om att kunna lyfta frågor politiskt, dels om att kraftsamla runt riktigt
välgrundade remissvar i fler frågor än idag. Det gäller remisser om kultur, men också
remisser om för kulturen närliggande frågor, som turism, platsutveckling, demokrati,
lärande med mera.

5.2 Kungsbackas syn på att ge GR ett uppdrag rörande
kultur
Kungsbacka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund men är även en del av
Hallands län. Det innebär att kommunens företrädare deltar i samverkan i två olika
sammanhang. Kungsbacka tar inte del av den miljon som Västra Götalandsregionen
tillskjuter för kultursatsningar till kommunerna i länet.
Från Kungsbacka har dels en tjänsteperson, dels en politiker intervjuats. Båda ser
positivt på att GR skulle åta sig kulturfrågorna. Kungsbacka kommun arbetar redan
idag med att integrera olika politikområden och formulera gemensamma mål för
stadens förvaltningar. Man anser det viktigt och naturligt att Göteborgsregionen, som
har så många andra viktiga samhällsuppdrag, integrerar kulturfrågorna i det
övergripande arbetet med hållbarhet och regionutveckling.

5.3 Göteborgs stads syn på att ge GR ett uppdrag
rörande kultur
Remissvaret från Göteborgs stad, rörande GR:s strategiska inriktning, ligger till
grund för att denna utredning initierades. I intervjuerna framkommer en utbredd
uppfattning om att Göteborg tidigare inte velat att GR ska ha ett uppdrag rörande
kultur medan övriga medlemskommuner varit splittrade och inte valt att driva
frågan.
Intervjuer har genomförts med sju personer med olika uppdrag inom Göteborgs stad.
Från kulturnämnden har ordföranden, direktören och avdelningschefen för
strategifrågor intervjuats. Med anledning av att många intervjupersoner lyfte värdet
av kommunernas Idrottsråd intervjuades även förvaltningschefen och
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verksamhetsstrategen i Göteborgs idrotts- och föreningsförvaltning, som svarar för
samordning av detsamma. Strategerna från både kulturförvaltningen och idrotts- och
föreningsförvaltningen är adjungerade till kultur- och fritidschefsnätverket i
Göteborgsregionen.
Vidare har två personer från Göteborgs Stadsledningskontor intervjuats. Slutligen
har utredaren medverkat i ett möte med alla sektorchefer inom kultur och fritid i
Göteborgs stad där även andra förvaltningar som berörs av frågan var
representerade.
Det är viktigt att slå fast att Göteborg har en särställning i kommunalförbundet och i
kraft av sin storlek andra behov, resurser och förutsättningar än övriga kommuner.
Stadens befolkning utgör 56 procent av Göteborgsregionens befolkningsunderlag.
Göteborg har en mer komplex organisation än mindre kommuner, och intern
samverkan mellan kulturförvaltningen, stadsdelarna och andra förvaltningar behöver
ofta prioriteras. Stadsledningskontoret har tjänstepersoner inom kulturområdet som
främst arbetar med de centralt placerade politikerna i staden.
Synen på vad Göteborg har att vinna på samverkan har naturligtvis varit avgörande.
Göteborg har stora egna resurser och har tidigare gjort bedömningen att de mindre
kommunerna skulle ha mer fördelar av samverkan än Göteborg. Vidare skapade
Göteborg i samband med regionbildningen andra organisationer med uppdrag inom
områden som tangerar kulturområdet. Business Region Göteborg, BRG, arbetar med
näringslivsutveckling för Göteborgs stad men också i ett regionalt perspektiv och
Göteborg & Co är moderbolag i klustret Turism, Kultur & Evenemang. Båda dessa
organisationer har samverkansavtal med, och sedan många år ett nära samarbete
med, Göteborgsregionens kommunalförbund.
Anledningen till att Göteborg i maj 2019 lyfte in kulturen i ovan nämnda remissvar
till GR är inte fullständigt klarlagd, men indikerar att diskussionen i Göteborg nu
öppnats för nya överväganden i relation till frågan.
De motiv för samverkan som framförs från Göteborg i intervjuerna är att
kranskommunerna och Göteborg allt mer växer ihop, att kommuninvånarna inte ser
några geografiska och administrativa gränser samt att samordnade satsningar inom
kulturområdet skulle kunna ge ekonomiska vinster.
Vidare framförs att både kulturförvaltningen och idrotts- och föreningsförvaltningen
i Göteborg kommer att få förändrade uppdrag när nuvarande organisation med
stadsdelsnämnder upphör. Den biblioteksverksamhet som stadsdelsnämnderna
tidigare ansvarade för har överförts till kulturnämnden, medan idrotts- och
föreningsförvaltningen föreslås få ett samordnande ansvar för stadens stöd till
föreningsliv och civilsamhällets aktörer, inklusive kulturaktörer. Vidare får de fyra
föreslagna förvaltningarna för individ- och familjeomsorg ansvar för viss
fritidsverksamhet. Behovet av samverkan både inom staden och med andra
kommuner kommer att kvarstå efter dessa organisationsförändringar.
De två tjänstepersoner inom kulturförvaltningen som intervjuats uttrycker en
försiktigt positiv inställning till att GR får ett samordningsuppdrag. De förmedlar att
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den avvaktande inställningen i grunden handlat om vem som ska företräda Göteborg
i förhandlingar med Västra Götalandsregionen, inte om samverkan mellan
kommunerna i Göteborgsregionen i sig.
De två tjänstepersonerna inom idrotts- och föreningsförvaltningen som intervjuats är
medvetna om att detta utredningsuppdrag initialt endast handlade om kulturfrågor.
De vill ändå uppmärksamma att det finns uppenbara beröringspunkter mellan kultur
och fritid. Vidare betonar de att det s.k. Idrottsrådet, som består av politiker och
tjänstepersoner från kommunerna i Göteborgsregionen och administreras av idrottsoch föreningsförvaltningen i Göteborg, skulle få en mer lämplig tillhörighet om det
knyts till GR än administreras av Göteborg.
De tio sektorcheferna inom kultur och fritid, som arbetar inom stadsdelarna, har inte
intervjuats var för sig, utan dialogen har förts i grupp. Vid ett möte i december
förmedlade de ett stort intresse för samverkan med GR. Ett medskick var att även
fritidsfrågorna borde ingå i uppdraget till GR.

5.4 Business Region Göteborg och Göteborg & Co
Business Region Göteborg är ett av Göteborgs stad helägt bolag. Det har funnits ett
etablerat samarbete med GR under många år. Det senaste samverkansavtalet mellan
BRG och GR, som är en uppdatering av tidigare avtal, ingicks 2018. Enligt detta ska
BRG stödja Göteborgsregionens medlemskommuner i deras lokala arbete med
näringslivsutveckling. I utredningen har en företrädare för Business Region Göteborg
intervjuats. Han har ett särskilt ansvar för företag inom kultursektorn, däribland
både renodlade kulturutövare och reklamföretag, arkitekter, filmskapare,
dataspelsutvecklare med mera.
I samtalet framförs flera olika motiv för att GR skulle åta sig att samordna
kulturfrågorna. Göteborgsregionen skulle till exempel kunna profilera sig ännu mer
på kulturområdet och kulturutövarna skulle kunna få bättre stöd. Ett gemensamt
utvecklingsområde som nämns är kommunala upphandlingar. ”För kulturutövare är
det kommunala regelsystemet ibland hämmande, till exempel LOU. De som skriver
bäst anbud är inte alltid de bästa kulturutövarna. Genom att vi som offentliga aktörer
tar ett ansvar kan fler talanger komma fram. Det blir vitaliserande och berikande för
kulturlivet.”
Göteborg & Co är ett bolag som ägs av Göteborgs stad. Uppdraget är att utgöra en
plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi i
arbetet med att stärka och utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft.
Även mellan Göteborgsregionen och Göteborg & Co har länge funnits ett etablerat
samarbete. År 2019 uppdaterades samverkansavtalet mellan GR och Göteborg & Co.
I detta anges att GR, Business Region Göteborg och Göteborg & Co, alla tre, med
kompletterande uppdrag, är involverade i näringslivsutvecklingen. Genom att
kopplingen dessa aktörer emellan stärks, tydliggörs besöksnäringen som en del av
näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionens tretton medlemskommuner.
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Företrädaren för Göteborg & Co, som framför allt arbetar med evenemang, uttrycker
ett intresse för att samverka med medlemskommunerna genom ett nätverk knutet till
GR. Bolagets uppdrag gäller redan nu hela Göteborgsregionen, men det finns
ytterligare potentialer genom att utnyttja organisationernas kontaktnät och resurser
mer systematiskt. Exempelvis saknar Göteborg arenor och lokaler för vissa
evenemang och ser gärna ett samutnyttjande av anläggningar i kranskommunerna.
Så sker idag när det exempelvis gäller Partille arena vilket bedöms vara till ömsesidig
nytta för kommunerna. Vidare nämns idéer om att initiera olika gemensamma
kultur- och musikarrangemang i till exempel kustområdena, vilket skulle stärka
besöksnäringen.

5.5 Har stora, medelstora och små kommuner samma
syn på mervärdet med kultursamverkan inom GR?
Göteborgsregionen består av storstaden Göteborg, kranskommunerna som i ett
nationellt perspektiv kan anses vara medelstora och ett antal mindre kommuner. Det
finns vissa skillnader mellan vad stora och små kommuner förmedlar i den här
utredningen, men inte så stora som kunde förväntas med tanke på att kommunerna
har olika förutsättningar och behov.
Att hjälpas åt att hantera ekonomiska utmaningar har påtalats av nästan alla
kommunföreträdare. Några av de minsta kommunerna vittnar om att planerade
kultursatsningar ifrågasätts, men även i stora kommuner som Göteborg sker
ekonomiska åtstramningar inom kulturområdet. Några företrädare för
kranskommunerna närmast Göteborg säger att de hittills nog varit gynnande, men att
även de nu står inför ekonomiska utmaningar.
En liten skillnad kan noteras mellan stora och små kommuner i var man lägger fokus
för samverkan. De mindre kommunerna efterfrågar i större utsträckning
kunskapsutbyte mellan kommunerna samt möjligheten att göra gemensamma
satsningar. De befarar att kommunerna helt enkelt inte kommer att ha råd att
upprätthålla kulturarbete av hög kvalitet på egen hand. De större kommunerna runt
Göteborg, som befinner sig i expansiva faser, efterfrågar i högre grad möjligheter att
samverka strategiskt med andra politikområden, till exempel när det gäller
stadsutveckling.
Flera intervjupersoner från både medelstora och små kommuner förmedlar att ”vi vill
inte åka snålskjuts på Göteborg”. Uppfattningen är att det kommer att bli en winwin-situation, där även Göteborg med sina stora kulturinstitutioner kan nå fördelar
av ett samarbete.
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5.6 Det politiska perspektivet
I utredningen har sammanlagt tio politiker intervjuats. Fem av dem företräder
medlemskommunerna. Övriga representerar Västra Götalandsregionen och
kommunalförbunden i Skaraborg, Boråsregionen och Fyrbodal.
De politiker i medlemskommunerna som har intervjuats är ordförande i sin
kommuns kultur- och fritidsnämnd eller motsvarande. Det politiska uppdraget
kräver ett helhetsperspektiv och rollen som politiker innebär att verka på många olika
nivåer och i skilda sammanhang. Ibland företräder man sitt parti, ibland en
kommunal förvaltning, ibland kommunen som helhet och ibland verkar man i ett
regionalt sammanhang. I intervjuerna med politikerna framkommer att det i rollen
som politiker blir en vana att kunna skifta fokus.
De fem intervjuade politikerna i medlemskommunerna är överlag positiva till att
Göteborgsregionen skulle få ett uppdrag att samordna kulturfrågorna. Någon säger
att det blir win-win för alla kommuner, även om stora och små kommuner kan ha
olika förutsättningar.
Det upplevs som en nackdel att kultur- och fritidschefsnätverket inte haft en politisk
koppling. Ett exempel är att när beslut om ”kulturmiljonen” ska fattas så finns det
inget interkommunalt forum som kan ta politiskt ansvar för frågan. I december 2019
samlades kulturpolitiker från Göteborgsregionens kommuner i Stenungsund till ett
särskilt inkallat möte för att besluta om den så kallade kulturmiljonen, men formalia
kring beslutsprocessen upplevdes inte som fullständigt klar.
Även den intervjuade politikern från Göteborg är positiv till samverkan, men med
reservation för att Göteborg även i fortsättningen behöver ha ett eget forum för
överläggningar med Västra Götalandsregionen. Göteborg är huvudman för flera stora
institutioner som delfinansieras av Västra Götalandsregionen och de presidiemöten
som hålls två gånger om året bör fortsätta att finnas.
Flera intervjupersoner har väckt frågor om hur den politiska styrningen skulle gå till
inom GR. Skulle det bildas en egen politisk styrgrupp eller skulle kulturen ligga under
någon av de befintliga styrgrupperna i GR?
Det har inte framkommit att partipolitiska skillnader i synen på kulturpolitiken i
någon nämnvärd utsträckning har påverkat det politiska arbetet. Däremot berörs mer
principiella frågor i flera av intervjuerna. Många har lyft värdet av att politikerna
håller sig på ”armlängds avstånd” och har tillit till utförarnas konstnärliga innehåll,
produktion och utformning. Andra har uttryckt att politiker ibland tenderar att bli
alltför försiktiga och skulle välkomna sakliga och fördjupade diskussioner om
kulturens innehåll och konstnärliga kvalitet, som inte hotar kulturens integritet.
Flera har antytt att den polarisering som i ökande grad kommit att känneteckna
samhällsdebatten kommer att påverka politiken i allt större utsträckning framöver.
Kulturpolitiken ska främja demokratisk öppenhet, konstnärlig frihet och regional
profilering. Skillnader mellan land och stad och mellan olika socioekonomiska
grupper väcker frågor om hur kulturpolitiken kan ge förutsättningar för ett levande
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kulturliv för alla. Flera betonar att det politiska samtalet mellan kommunerna runt
kultur blir allt viktigare och att det därför behövs en politisk arena i
Göteborgsregionen.

5.7 Risker och farhågor inför samverkansuppdraget
Det har överlag inte framkommit några särskilda, uttalade risker och farhågor, utöver
de fallgropar som alltid finns när kommuner och administrativa nivåer ska
organisera sig för samverkan.
Om GR skulle anförtros ett samordnande uppdrag i kulturfrågor av
medlemskommunerna så skulle det innebära en komplettering av den delregionala
samverkansstrukturen. I samverkan finns alltid en risk för oklarheter rörande
mandat, inflytande och beslutsfrågor. Flera påtalar att tjänstepersoner och politiker
inledningsvis måste lägga tid på att diskutera inom vilka områden som samverkan
kan ge mervärden i just denna delregion. Det måste finnas ett tydligt mål för vad man
ska åstadkomma.
En risk som framförs är förväntningar på omedelbara resultat. I de övriga
kommunalförbunden har arbetsformer och prioriteringar växt fram successivt under
lång tid och de konkreta effekterna av arbetet har blivit tydligare efter hand. Vissa
menar att tid behöver läggas på att noga diskutera delregionens prioriteringar och
kommunernas ambitionsnivåer i samverkan, medan andra förväntar sig ett arbetssätt
som snabbt ger tydliga resultat.
Det finns en inneboende konflikt mellan det kommunala självstyret och möjligheten
att realisera samverkansvinster. Flera kulturchefer betonar att ”vi måste ge GR
mandat att driva frågorna och då måste vi själva se till att prioritera närvaron vid
samverkans- och projektmöten”. Kommunernas representanter måste ha ett mandat
från sin kommun och ett ansvar för att förankra principiellt viktiga frågor i
hemkommunen.
Det finns en insikt om att tillskapandet av ett nytt samverkansområde kan kosta
pengar, samtidigt som man tänker sig att det kan ha långsiktigt positiva
konsekvenser. ”Det måste löna sig att lägga detta på GR. Genom en kraftsamling kan
det ge ekonomiska effekter på sikt”.
Många har påmint om att det finns en erfarenhet av att driva samverkansfrågor i GR,
som kan bli till stöd om och i så fall när kulturfunktionen ska finna sin roll. Inom GR
finns en vana vid att balansera behov från stora och små kommuner. Att bygga vidare
på erfarenheter från kultur- och fritidschefernas nätverk skulle sannolikt kunna
förkorta startsträckan.
Det finns en stor förväntan från övriga medlemskommuner inför att få med
Göteborgs stad i samverkan, men det kan också märkas en viss oro för att Göteborg
skulle få en alltför tongivande roll.
En risk som påtalas är om GR inte förmår att utveckla ett arbetssätt om fungerar
gränsöverskridande mellan välfärdsfrågor, utbildning och samhällsfrågor. ”Det är
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viktigt att GR inte cementerar ett stuprörstänkande, att man tar sig an kulturfrågorna
på ett sätt som ger måluppfyllelse. Den högsta nivån får inte jobba på ett sätt som vi
har lämnat.”
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6. Samverkan kring Vad?
6.1 Inledning
I detta kapitel ligger fokus på vad medlemskommunerna skulle kunna samverka
kring, alltså inom vilka kulturområden medlemskommunerna ser en potential och ett
förväntat mervärde. Vilka frågor vinner på att hanteras i en delregional kontext?
Vilka förflyttningar skulle en formaliserad samverkan kunna bidra till?
För uppdragsgivaren GR har det varit viktigt att utredningen tydliggör vad GR
förväntas åstadkomma. ”Samverkan är en metod för att åstadkomma resultat”.
I kapitel 9 redovisas vad de övriga kommunalförbunden ser för mervärden med
kultursamverkan. Eftersom de redan bedriver samverkan inom området, ligger
tyngdpunkten i redogörelsen på deras erfarenheter, effekter och resultat.
Utredaren har uppmanat intervjupersonerna att särskilt fokusera på vilken skillnad
ett formellt samverkansuppdrag skulle innebära i förhållande till nuläget, eftersom
det redan finns ett nätverk för kultur- och fritidschefer som arbetar med dessa frågor.
Utredningen redovisar förväntade mervärden, synergieffekter och resultat utifrån
följande dimensioner/perspektiv:
•

Invånarperspektiv

•

Kunskaps- och kompetensperspektiv

•

Utvecklingsperspektiv

•

Ekonomiskt perspektiv

•

Kulturutövares och det fria kulturlivets perspektiv

•

Koppling mellan kultur, fritid och idrott.

Redovisningen bygger på förväntningar från medlemskommunerna kring potentiella
samarbetsområden inom kulturen. Det bör redan nu understrykas att det krävs en
dialog mellan kommunerna, bland både tjänstepersoner och politiker, om
prioriteringar rörande vilka delregionala samverkansbehov som kännetecknar just
Göteborgsregionens kommuner.
Kapitlet inleds med en beskrivning av de utmaningar som kommunerna står inför.

6.2 Kommunernas utmaningar
Kommunernas förväntningar på hur samverkan ska leda till en förflyttning, måste ses
mot bakgrund av de utmaningar som kommunsektorn står inför. Interkommunal
samverkan lyfts även i den så kallade kommunutredningen (SOU 2020:8) som en
önskvärd väg framåt för kommunsektorn.
Kommunerna påverkas av en rad megatrender, som ökade socioekonomiska
skillnader, integrationsfrågor, ett förändrat klimat och en digitaliserad värld.
Kulturpolitiken måste bli mer träffsäker för att kunna utgöra ett bidrag i
samhällsutvecklingen.
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I princip har alla kultur- och fritidschefer och kulturpolitiker tagit upp de
ekonomiska utmaningarna i intervjuerna. Några beskriver en spänning mellan
lagstadgade och icke lagstadgade uppgifter där det kan vara svårt att få gehör för
kulturfrågorna. De flesta menar att de ekonomiska åtstramningarna gäller alla
samhällsområden och menar att man måste tänka nytt för att använda resurserna
optimalt. Historiskt sett har det alltid varit en kamp om resurser, men nu försöker
man i kommunerna tänka mer strategiskt, vilket både kan innebära samverkan
mellan ”stuprören” och med andra kommuner.
En annan utmaning är att komma in tidigare i de processer som lägger grunden för
beslut om kultursatsningar. Avgörande beslut tas ofta inom de tekniska
förvaltningarna och många kultur- och fritidschefer menar att kulturfrågorna lyfts in
för sent i processerna. ”Det är viktigt att vi är med i arbetet med strukturplaner och
detaljplaner redan från början, inte som remissinstans när det redan är klart”.
Några intervjupersoner säger att kulturområdet fortfarande kan vara och/eller
uppfattas som konservativt, inåtriktat och exkluderande. Att bli bättre på att
förmedla vad kulturen kan bidra med uppfattas som en viktig utmaning. Svårigheter
att formulera resultatindikationer och redovisa konkreta effekter gör att många
tjänstepersoner inom kulturområdet ibland upplever det svårt att nå fram. ”Vi måste
bli bättre på att visa hur satsningar på kultur kan leda till bättre måluppfyllelse inom
andra samhällsområden”.
Återkommande organisationsförändringar beskrivs som en utmaning i flera
kommuner. Påfallande många chefer berättar att de under de senaste åren har fått ett
förändrat uppdrag. Flertalet förefaller vara nöjda med förändringarna i sig men det är
ändå tydligt att det tar kraft och tid från t.ex. utvecklingsarbete.

6.3 Mervärde ur ett invånarperspektiv
Tillgången till kultur är ojämnt fördelad beroende på socioekonomiska och kulturella
faktorer, geografisk tillgänglighet med mera. Ett vidgat deltagande är ett av de
viktigaste kulturpolitiska målen. Skulle samverkan över kommungränserna på
kulturområdet innebära någon skillnad för kommuninvånarna?
De flesta intervjupersoner betonar att invånarna inte bryr sig om de administrativa
kommungränserna eller vem som finansierar det offentliga kultur- och fritidsutbudet.
”Invånarna kan bo i en kommun, arbeta i en annan och tillbringa fritiden i en tredje
kommun”. ”För medborgarna har det nog ingen betydelse vem som gör vad, så länge
man får utväxling på sina skattemedel”. Många ungdomar går i gymnasiet eller
högskola i en annan kommun”. Medborgarnas rörelsefält berör både boende, arbete,
studier, konsumtion och fritid. Kommunerna blir allt mer sammanlänkande och en
allt tydligare västsvensk identitet kan ses.
Ett mervärde vore att underlätta för medborgarna att ta del av kulturutbudet i
regionen som helhet. En förskjutning mot ett mer hållbart samhälle – och att
semestra hemma – gör att intresset ökar för kulturutbud, kulturarv och
vandringsleder i närliggande kommuner.
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En samverkan som skulle gagna invånarna är att främja utlåning av böcker,
skulpturer och konstverk mellan kommunerna. Här föreslås till exempel att GR skulle
kunna bidra med att organisera den praktiska hanteringen.
Samverkan rörande festivaler, evenemang, kulturveckor, biblioteksveckor,
konstvandringar med mera är andra exempel som nämns på koordinerade
satsningar. Ibland bör satsningarna ske samtidigt för att få genomslagskraft, ibland
bör man samordna kalendern så att satsningarna inte krockar tidsmässigt.
Flera har tagit upp att strömmarna vid kulturdeltagande inte bara går från
kranskommunerna in till Göteborgs centrum utan även i motsatt riktning, till
exempel att ungdomar från Göteborgs nordöstra stadsdelar åker till Partille arena
eller kulturhusen i grannkommunerna.
Många kommuner runt Göteborg befinner sig i ett expansivt skede och vill locka nya
invånare. Kulturcheferna har generellt uppfattningen att kulturen ökar
kommunernas och regionens attraktionskraft. ”Kulturen är en magnet för nya
invånare”.
De allra flesta framhåller att det viktigaste för invånarna är de långsiktiga effekterna.
Både intervjuade chefer och politiker lyfter de ekonomiska utmaningarna, som gör
samverkan nödvändig för att utveckla, förstärka eller bibehålla ett kulturutbud av hög
kvalitet.

6.4 Kunskap och kompetensutveckling
Dagens befintliga nätverk för kultur- och fritidschefer, bibliotekschefer,
kulturskolechefer med flera erbjuder mötesplatser som bidrar till erfarenhetsutbyte,
omvärldsbevakning och att kunskap sprids mellan kommunerna. Det råder dock en
samfälld uppfattning om att ett formaliserat arbete genom GR skulle innebära en
uppväxling jämfört med nuvarande nätverk. Inte minst gäller detta möjligheten att få
tillgång till de kompetenser som finns inom andra politikområden inom GR.
De intervjuade förmedlar att samverkan skulle kunna leda till att kompetenser
synliggörs, att styrkeområden inom respektive kommuner identifieras och utnyttjas,
att det blir ett horisontellt kunskapsutbyte och ett ömsesidigt lärande. Att stärka
utbytet med Göteborgs stad upplevs som ett värde i sig. Göteborg har mycket att
tillföra till de andra kommunerna och det finns ett stort intresse för vad som pågår i
Göteborg.
Flera intervjupersoner framför önskemål om gemensamma kartläggningar,
inventeringar, utvärderingsmodeller och medborgarundersökningar. Detta är tidsoch resurskrävande uppgifter, som skulle kunna utföras mer effektivt genom
samverkan. Gemensamma metoder skulle också öka tillförlitligheten och
jämförbarheten. Här skulle den mötesplats för forskning och praktik som GR
erbjuder genom FoU i Väst kunna vara en tillgång.
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Inom flera kulturområden saknas personal med adekvat utbildning. Områden som
nämnts är bibliotekarier och vissa roller inom filmproduktion. Här skulle GR:s
kontakter med skola och universitet kunna vara värdefulla.
Några uttrycker att kommunerna behöver vidareutveckla kompetens inom både
”mjuka” och ”hårda frågor”. Till de ”mjuka frågorna” räknas evidensbaserad kunskap
om hur kulturen faktiskt kan bidra till demokrati, integration och ett jämlikt
samhälle, vilket är ett av målen för kulturpolitiken. Bland de mer ”hårda”
kompetensfrågorna nämns digitalisering, upphandling av böcker, lagstiftning om
upphovsrätt med mera.
Omvärldsbevakning är ett stort område, då kulturfrågor berör så många
samhällsområden. Att kommunerna skulle få stöd att hålla sig uppdaterade anges
ofta som ett mervärde i sig.
Genom att tydliggöra kulturens värde i delregionen och stärka samverkan med
näringslivsutvecklare och Business Region Göteborg, skulle Göteborgsregionen
kunna locka talanger och kompetens inom det fria kulturlivet. Precis som inom andra
politikområden är talang och kompetens en bristvara.

6.5 Utvecklingsperspektiv och synergieffekter
Som ovan redovisats finns förväntningar på att kompetensen inom själva
kulturområdet ska vidareutvecklas, men minst lika viktigt är att ny kompetens ska
genereras i mötet med andra politikområden. ”Inom GR finns ett utbud av
kvalificerad personal och forskare inom de olika avdelningarna, och om vi arbetar
innovativt och gränsöverskridande kan det bli synergieffekter”.
Påfallande många har angett att det viktigaste är att uppnå synergieffekter i
gränslandet mellan kultur, hälsa, lärande och samhällsbyggnad. Flera betonar att
tonvikten i GR:s uppdrag ska ligga på det strategiska utvecklingsområdet, alltså i
gränslandet till andra politikområden, och inte på operativa frågor som bäst hanteras
i respektive kommun.
Kulturen har en given plats i den regionala utvecklingen och det hållbara samhället.
Eftersom GR bedriver samverkan inom dessa områden, menar många att det varit en
nackdel att inte kulturen ingår. I det forum där olika strukturplaner och
inriktningsdokument behandlas, bör också kommunernas planer rörande teatrar,
bibliotek, dansscener, museer, kulturhus, idrottsanläggningar, vandringsleder med
mera komma in i ett tidigt skede. En risk är att kommunerna gör samma typ av
satsningar eller i tider av åtstramningar avvecklar likartade institutioner.
Många har framfört att tillgång till kultur är en friskfaktor, inte minst för barn och
unga samt för äldre, och att den bidrar till det demokratiska samhället. Att bygga in
kultur i bred bemärkelse bidrar till högre livskvalitet och ökad måluppfyllelse inom
andra områden.
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6.6 Mervärden ur ett ekonomiskt perspektiv
Som framgått i avsnittet om finansiering så bekostas kulturen av både stat, regioner
och kommuner. Enligt kulturstrategin för Västra Götalandsregionen står
kommunerna för 50 procent av kulturkostnaderna, regionen för 30 procent och
staten för 20 procent. Sammantaget uppgår de offentliga kostnaderna för kultur till
3,9 miljarder i länet.
Kultur- och fritidschefsnätverket i kommunerna i Göteborgsregionen får idag 1
miljon kronor i stöd från Västra Götalandsregionen samt 350 000 kronor för
delfinansiering av en tjänst som kultursamordnare. Detta är ett i sammanhanget litet
belopp och inte ett motiv i sig för samverkan. Det ekonomiska mervärdet ligger enligt
cheferna dels i att använda kommunala resurser effektivt genom till exempel
samfinansiering, dels att kunna påverka hur de regionala medlen i
kultursamverkansmodellen ska användas. Några menar att
kultursamverkansmodellen inte är tillräckligt gränsöverskridande och inte bidrar till
måluppfyllelse inom andra politikområden i den utsträckning som är önskvärd.
Några intervjupersoner har tagit upp den tidigare nämnda kommunutredningen och
den nya lag som ger kommunerna större möjligheter till avtalssamverkan.
Kommunutredningen är en parlamentariskt sammansatt kommitté, vars uppdrag är
att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina
uppgifter.
Mot bakgrund av möjligheterna till avtalssamverkan vill många intervjupersoner
lägga kraft på att hitta samverkansvinster och stordriftsfördelar. ”I dessa tider måste
vi jobba jättehårt med effektivitet. Dela på tjänster. Nu gör alla kommuner allt. Alla
behöver inte ha en kommunantikvarie, inköpare till bibliotek, konstintendent. Små
kommuner skulle kunna dela på tjänster.”
Många kultur- och fritidschefer berättar om de gemensamma satsningarna på
Artscape som fick ett stort genomslag. Under sommaren 2019 skapade
internationella gatukonstnärer bestående väggmålningar runt om i
Göteborgsregionen med utgångspunkt i klassiska folksagor. Satsningen möjliggjordes
genom finansiering från Västra Götalandsregionens miljon för kulturinsatser,
kommunerna och stöd från bland annat Postkodlotteriet.
Att det finns pengar att söka för kommunerna påtalas av många. Om kommunerna
går samman underlättas det administrativa arbetet och det är också lättare att få en
ansökan beviljad om den görs i samverkan mellan flera organisationer/kommuner.
Exempel på offentliga finansiärer är EU, Statens kulturråd, Vinnova med flera.
Dessutom nämns bidrag från exempelvis Allmänna arvsfonden och Postkodlotteriet
liksom sponsring genom näringslivet.
Att främja turism, besöksnäring och platsutveckling är ett område där ekonomiska
resultat kan bli mätbara. Resultat kan mätas genom ökat antal invånare, ökat antal
besökare, ökad sysselsättning, ökad omsättning inom turistnäring med mera.
Utvecklingsprocesserna inom besöksnäringen förutsätter ofta samverkan över
kommungränser.
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Några har påtalat att det inom området idrott och anläggningar finns ekonomiska
stordriftsfördelar. Mötena inom det s.k. Idrottsrådet, som tillkommit på initiativ från
Göteborg, visar att kommunerna behöver samverka kring simhallar, arenor och
andra kostsamma investeringar. Vidare nämns ridsport och motorsport. Slutligen
framförs att de olika idrotts- och handikapporganisationerna driver krav på
specialiserade anläggningar för olika elitsatsningar eller förhållandevis smala
målgrupper, där kommuner måste samverka.

6.7 Mervärden för kulturutövare och det fria kulturlivet
Ett av fem fokusområden i Västra Götalandsregionens kulturstrategi är att stärka
konstnärers villkor och att erkänna ideella krafter. Det är i samarbetet mellan det
ideella kulturlivet, det professionella kulturlivet och offentliga aktörer som
utvecklingskraften ligger.
De kulturella och kreativa näringarna är av stor betydelse för att stärka platser,
kommuner och regionen som helhet. Hit räknas bland annat turism, mode, film, foto,
litteratur, musik, arkitektur, design, scenkonst och konst. Att attrahera kulturutövare
och att ge dem adekvat stöd i deras affärsutveckling är därför ett mål.
Till det fria kulturlivet hör bland annat föreningslivet. En av intervjupersonerna
berättade att det i hans kommun fanns över 400 föreningar, varav en stor del verkade
inom kultur, fritid och idrott.
Skulle en samverkan inom GR stärka kulturutövares villkor? Var finns den
delregionala potentialen i denna fråga?
De andra kommunalförbunden tar i viss utsträckning emot ansökningar och beviljar
stöd till föreningar och studieförbund som verkar över flera kommuner. I
intervjuerna med medlemskommunerna i GR har det inte framkommit någon tydligt
uttalad önskan att GR ska handlägga sådana frågor. Tonvikten bör ligga på
strategiska utvecklingsfrågor.
Däremot skulle ett fördjupat samarbete mellan BRG, kommunernas kulturchefer,
kommunernas näringslivsutvecklare och Göteborgsregionens ansvariga för
näringslivsutveckling utgöra ett viktigt stöd för kulturutövare som behöver komma
vidare. I Göteborgsregionen har Business Region Göteborg ansvaret för
näringslivsutveckling och där ingår de kulturella och kreativa näringarna.

6.8 Ska Göteborgsregionen även driva samverkan kring
fritid och idrott?
Utredningsuppdraget gäller kultur men redan i de inledande kontakterna med
kultur- och fritidschefsnätverket stod det klart att flertalet önskade att uppdraget
även skulle gälla samverkan kring fritidsfrågor. Även fortsatt har flertalet
intervjupersoner opåkallat lyft frågan om att fritidsfrågorna borde finnas med i ett
eventuellt utökat uppdrag för GR.
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Ett starkt resultat av denna utredningen är således att det finns en mycket utbredd
uppfattning om att ett utökat uppdrag för GR inom kulturområdet även borde
omfatta fritidsfrågor. Av denna anledning berörs även fritidsfrågor här. Det är dock
viktigt att poängtera att utredningen inte haft någon fördjupande ambition när det
gäller fritidsfrågorna. Detta avsnitt utgör alltså mer översiktliga reflektioner utifrån
att frågan väckts av så många av intervjupersonerna.
I merparten av medlemskommunerna ligger kultur- och fritidsfrågorna i samma
förvaltning. På nästan alla kommuners webbplatser presenteras kultur, fritid och
idrott under samma sökrubrik, såsom Uppleva och göra eller Fritid och kultur. När
det gäller att nå ut till medborgare kopplas alltså dessa frågor ihop.
Göteborgs stad står inför en stor organisationsförändring. Tidigare har de tio
stadsdelsförvaltningarna svarat för bland annat kulturskola, bibliotek och lokal
fritidsverksamhet. Biblioteken överfördes under 2019 till kulturnämnden. Den
aktuella inriktningen är att kulturskolan ska övergå till grundskolenämnden medan
ansvaret för fritidsverksamheten ska överföras till de fyra regionala nämnder som
föreslås för individ- och familjeomsorgen, eller annan nämnd om så är lämpligt.
Göteborgs kommunala idrotts- och motionsanläggningar kommer att kvarstå i
idrotts- och föreningsförvaltningen som kommer att få ett vidgat uppdrag för
föreningsbidrag och hyreskontrakt, vilket även berör kulturområdet.
I Västra Götalandsregionens kulturstrategi, som tagits fram tillsammans med
kommunerna, ingår idrottsfrågorna. Prioriterade områden inom idrott är att öka
andelen barn och unga som är aktiva i idrotts- och friluftsliv, att verka för en jämlik,
jämställd och demokratisk idrottsrörelse och att stärka samverkan mellan den ideella
idrottsrörelsen och regionala verksamheter inom kultur och hälsa.
Idrottsrådet
En omständighet som talar för att det finns ett behov av interkommunal samverkan
runt fritids- och idrottsfrågor är att Göteborgs stad är initiativtagare till det s.k.
Idrottsrådet, som funnits ett tiotal år. Ordföranden i idrotts- och
föreningsförvaltningen är sammankallande och i övrigt består rådet av politiker från
alla medlemskommuner i Göteborgsregionen samt ansvariga chefer inom kultur och
fritid. Rådet träffas ett par gånger om året.
Kultur- och fritidschefsnätverket har på uppdrag av Idrottsrådet tagit fram förslag på
tre huvudområden för fördjupad samverkan mellan kommunerna under denna
mandatperiod:
• Hur stimulera till fysisk aktivitet?
• Vad händer med föreningslivet?
• Hur utvecklar vi samverkan kring anläggningsförsörjning?
Som exempel på samverkansförslag, som redan diskuteras, kan nämnas en arena för
motorsport, bättre förutsättningar för ridsport, regler kring lokalbokning, regler
rörande taxor och bidrag, anläggningsförsörjning avseende ishallar och badhus,
inrättandet av en fritidsbank samt samarbete om utbildning.
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Intervjupersonerna från Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning, IOFF,
menar att det finns uppenbara fördelar om fritids- och idrottsfrågorna knyts till GR
på samma sätt som kulturfrågorna. Om Idrottsrådet skulle verka inom ramen för
GR:s samordningsuppdrag menar man att dess uppdrag skulle formaliseras och
beslutfattandet underlättas. Om fritidsfrågorna däremot inte skulle ingå i GR:s
uppdrag skulle Idrottsrådets funktion riskera att urholkas. Det är i stort sett samma
politiker och tjänstepersoner i kommunerna som berörs av kultur- och fritidsfrågorna
och i framtiden skulle de kallas till två olika möten, ett på GR och ett utanför GR.
Ett stort antal intervjupersoner från medlemskommunerna har betonat den
ekonomiska potentialen när det gäller samverkan inom idrottsområdet. Inte minst är
det lokaliseringen av anläggningar som åsyftas. Dessa investeringar har betydande
konsekvenser för kommunernas budget och samverkan över kommungränserna har
stor potential att optimera ekonomiska satsningar.
De tre övriga kommunalförbunden samordnar inte frågor rörande
anläggningsförsörjning. Kommunerna i Göteborgsregionen är dock mer geografiskt
samlade vilket underlättar samutnyttjande av anläggningar. Även om
befolkningsunderlaget är större kan önskemål om anläggningar för ”smala
specialiteter” vara svåra för en enskild kommun att tillgodose. Som exempel nämns
badhus med möjligheter för dykträning, simhopp och vattenpolo.
Det fåtal argument som framförts emot att idrottsfrågor skulle ingå i
Göteborgsregionens uppdrag handlar om att idrotten redan har starka
lobbyorganisationer och tenderar att ”prioritera sig själv” och att frågor som rör
kostsamma investeringar är ett särskilt kompetensområde.
Ett par intervjupersoner är angelägna om att frågan om fritid inte blir ett hinder för
att GR ska åta sig kulturfrågorna. ”I så fall är det bättre att börja med kulturfrågorna
och eventuellt låta fritidsfrågorna integreras efter hand”.
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7. Hur ska samverkan gå till?
7.1 Inledning
I detta kapitel ges en konkret beskrivning av hur medlemskommunerna tänker sig att
samverkan skulle kunna gå till. En erfarenhet värd att beakta när nya funktioner
byggs upp är att olika personer kan ha skilda bilder och föreställningar av det som ska
komma.
I kapitel 9 finns en beskrivning av hur de andra kommunalförbunden faktiskt arbetar
med kulturfrågan. Där finns medskick till Göteborgsregionen och en beskrivning av
viktiga framgångsfaktorer.

7.2 Hur stor skulle kulturfunktionen i GR vara?
Nästan alla intervjupersoner har betonat att GR inte bör bygga upp en ny stor
avdelning för kulturfrågor. En alltför stor funktion skulle inte bara vara kostsam, den
skulle också kunna leda till dubbelarbete och i värsta fall upplevas som ett hot. Det
viktiga är att kroka arm med de krafter som redan finns inom kulturområdet inom
kommunerna och inom Västra Götalandsregionen.
I vart och ett av de andra kommunalförbunden finns en heltidstjänst som
kulturstrateg/processledare för kulturen. Bedömningen görs att det i
Göteborgsregionen skulle behövas två personer/tjänster. Motiv som framförs är det
betydligt större befolkningsunderlaget samt att samverkansytorna är fler inom
Göteborgsregionen, framför allt med Göteborgs stad som har en stor och komplex
organisation inom kulturområdet. Att dra nytta av alla de kompetenser som finns
inom Göteborgsregionens kommunalförbund, är också mer tidskrävande än inom de
övriga kommunalförbunden. Slutligen betonas att samverkan inom kulturområdet
bör utvecklas med Business Region Göteborg och Göteborg & Co, som båda har
samverkansavtal med GR.
I den mån samarbetet leder till kostnadskrävande projekt eller samfinansierade
investeringar, som kräver mer personalresurser, skulle särskilda samverkansavtal
kunna ingås, på samma sätt som idag sker inom välfärds-, utbildnings- och
miljöområdet i GR.

7.3 Syftet med rollen som kulturstrateg
Tjänsten som processledare för kulturfrågor kallas i Fyrbodals och Skaraborgs
kommunalförbund för kulturstrateg medan den i Boråsregionen kallas
regionutvecklare kultur. Fortsättningsvis används i den här utredningen ordet
kulturstrateg.
Det är naturligt att kulturstrategens arbete knyts till kulturstrategin för Västra
Götaland, som har arbetats fram i nära samverkan mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna. Samtidigt är det viktigt att betona att kulturstrategen skulle verka
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på medlemskommunernas uppdrag. I intervjuerna med kultur- och fritidscheferna
finns ett önskemål om att kulturstrategen skulle ha ett brett perspektiv. Det är viktigt
att tonvikt skulle läggas vid att utveckla samverkan med övriga politikområden såsom
social välfärd, hälso- och sjukvård, utbildning och samhällsbyggnad.
Den sammantagna bilden är att kulturstrategen skulle verka på fyra viktiga
samverkansarenor:
1. Kultur- och fritidschefsnätverket och tillhörande ”undernätverk”
2. Nätverket med kulturstrateger från de tre övriga kommunalförbunden
3. Företrädare för Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kulturförvaltningar
4. Tvärsektoriella samarbeten med andra avdelningar inom GR.
Vidare finns ett antal nätverk bestående av tjänstepersoner i kommunerna; chefer för
bibliotek och kulturskola, föreningssamordnare och kultursamordnare. Idag har
Göteborgs stad representanter i flera av nätverken, men inte i alla. En särskild analys
bör ske om huruvida dessa nätverk ska organiseras inom Göteborgsregionen, om
deras uppdrag ska förändras på något sätt samt vilken roll kulturstrategen skulle ha i
dessa nätverk.
Vidare samverkar kultur- och fritidschefsnätverket idag med det s.k. Idrottsrådet,
som beskrivits tidigare under rubriken 6.8. Om idrott inte ska ingå i GR:s uppdrag
måste detta organiseras på annat sätt.

7.4 Vilka skulle kulturstrategens dagliga uppgifterna
vara?
Nedanstående är en sammanfattning av intervjupersonernas syn på vad
kulturstrategens dagliga uppgifter borde vara:
• Att bereda, strukturera och hålla ihop olika nätverk
• Att driva strategiska utvecklingsprocesser
• Att bistå kommunerna med omvärldsbevakning
• Att vara en länk mellan kommunerna, regionen, olika organisationer och det fria
kulturlivet och att sammanföra olika kompetenser
• Att initiera eller ordna vissa konferenser och utbildningar
• Att besvara remisser och att företräda medlemskommunerna i olika forum
• Att söka finansieringsmöjligheter och skriva ansökningar av olika slag.
Under förutsättning att en överenskommelse med Västra Götalandsregionen träffas
om medel till kulturinsatser – kulturmiljonen – samt delfinansiering av tjänst, skulle
det ligga i kulturstrategens uppdrag att årligen återrapportera vilka satsningar som
gjorts.

7.5 Vilken kompetens och erfarenhet behövs i rollen som
kulturstrateg?
Intervjupersonerna är eniga om att en kulturstrateg behöver grundkompetens inom
kulturområdet. Detta krävs för att skapa legitimitet och trovärdighet i olika
samarbetsforum. Det är dock viktigare med en bred kunskap inom kulturområdet än
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att vederbörande är en specialist inom till exempel någon konstart. ”Fackkunskapen
finns hos andra, men man måste kunna förstå, lyssna in och översätta”.
I intervjuerna betonas framför allt att rollen kräver erfarenhet av att driva strategiska
utvecklingsprocesser. Det är en fördel om personen har chefserfarenhet eller
erfarenhet av att leda. Personen bör ha kännedom om roller och ansvar för de olika
administrativa nivåer och aktörer som finns inom kulturområdet.

7.6 Vilket mandat vill medlemskommunerna ge till
Göteborgsregionen i kulturfrågorna?
Mandatet till GR kan uppfattas självklart med tanke på att kommunföreträdarna i
intervjuerna uttryckt ett så starkt intresse för att förbundet ska åta sig kulturfrågorna.
Dock finns det alltid en inneboende spänning i relation till det kommunala
självstyret. Spänningarna kan uppstå när medlemskommuner har särintressen, olika
ambitionsnivåer eller olika förutsättningar att gå in med ekonomiska eller personella
resurser i olika satsningar.
Samverkansuppdraget befinner sig på flera sätt i ett gränsland:
• ett organisatoriskt gränsland mellan stat, region, kommunalförbund och kommun
• i geografiska gränser mellan stora och små kommuner, kranskommuner och
kommuner i ytterkanten
• i professionella gränser mellan kulturföreträdare och professioner inom miljö,
samhällsbyggnad, utbildning, välfärd med mera
• i gränslandet mellan forskning, utveckling och praktik
• i fältet för politiska gränser och ställningstaganden.
Det sammantagna intrycket från intervjuerna med kommunföreträdare är att
Göteborgsregionens kommunalförbund har ett starkt mandat och en legitimitet bland
medlemskommunerna. Det finns en grundläggande tillit till organisationen. Många
betonar att deras kollegor inom skola, välfärd och samhällsbyggnad kommer tillbaka
till kommunerna med energi och ny kunskap.
I avsnitt 5.10 som handlar om risker och farhågor, framkommer dock några aspekter
som handlar om mandat.
Flera intervjupersoner har framfört att kommunalförbundet bara kan agera på
uppdrag från kommunerna. Det är viktigt att säkerställa en gedigen förankring bland
medlemskommunerna. Samtidigt finns en stark önskan att GR ska lyckas samla
kommunerna och driva frågorna offensivt och innovativt.
Mandatfrågan gäller också relationen mellan Västra Götalandsregionen och
medlemskommunerna. En del i förbundets uppdrag från medlemskommunerna är
att tydliggöra den kommunala positionen.
Frågan om företrädarskap handlar även om samverkan mellan enskilda kommuner
och Västra Götalandsregionen. Göteborgs kulturförvaltning önskar att det även
fortsättningsvis ordnas möten mellan presidierna i kulturnämnden och regionens
kulturnämnd. Företrädare för de övriga kommunalförbunden anser inte att detta
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skulle komplicera övrig samverkan. Kommuner i de andra kommunalförbunden har
egna möten eller förhandlingar med Västra Götalandsregionen i specifika frågor.
Företrädare för GR betonar att förbundet arbetar på uppdrag av sina
medlemskommuner. Nedanstående är en illustration av GR:s ”verktygslåda”, som
visar att avgörande förändringar på struktur/systemnivå, förutsätter gedigen
samverkan och förankring i flera steg.
Det är också viktigt att betona att samverkansuppdraget gäller de strategiska
utmaningar som bara kan lösas i interkommunal samverkan. Frågor som hanteras
bäst i den enskilda kommunen behöver inte ”lyftas” till GR.
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8. Västra Götalandsregionens
perspektiv
I utredningsuppdraget ingår att ta reda på hur medlemskommunerna ser på möjlig
samverkan inom kulturområdet i Göteborgsområdet, i likhet med övriga
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen. Att fånga upp Västra
Götalandsregionens perspektiv har ingått i de frågeställningar som formulerades i
utredningsdirektivet.
Intervjuer har genomförts med fyra tjänstepersoner från Västra Götalandsregionen
och med två politiker, nämligen nuvarande och tidigare ordförande i regionens
kulturnämnd.
Som flera gånger nämnts ingicks för ett tiotal år sedan överenskommelser mellan
Västra Götalandsregionen och de andra kommunalförbunden om samverkan på
kulturområdet. Då Göteborgsregionen valde att stå utanför ingicks en särskild
överenskommelse med det kultur- och fritidschefsnätverk som etablerats i
Göteborgsregionens kommuner. Överenskommelsen bygger på att någon kommun
agerar ”värdkommun”, vilket bland annat inneburit att stå som mottagare av
tillväxtmedlen och att åta sig arbetsgivaransvaret för den deltidstjänst som ansvarar
för kulturfrågorna.
I intervjuerna understryker företrädare för regionen att det är medlemskommunerna
som avgör vad Göteborgsregionens kommunalförbund ska arbeta med. Ändå
framkommer en tydlig önskan att förbundet ska få ett formellt uppdrag från sina
medlemskommuner. Man är angelägen om att denna fråga nu når en lösning. Den
ovan nämnda konstruktionen med en överenskommelse med en värdkommun
upplevs som en kompromiss; en speciallösning med flera brister:
• Kultur- och fritidschefsnätverket har inget formellt uppdrag och därmed saknas
möjligheten till samlad politisk dialog i både delregionen och regionen kring
satsningar inom kulturpolitiken
• Samarbetet runt och implementeringen av kulturstrategin för Västra Götaland
kännetecknas inte av samma kontinuitet och stabilitet som i övriga
kommunalförbund.
• Att GR inte har ett uppdrag inom kulturområdet gör att även annan samverkan
haltar. GR har varit med och tagit fram visionen för Västra Götalandsregionen, men
medverkar inte i implementeringen i de delar som gäller kultur.
Det står i överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kultur- och
fritidschefsnätverket att den reglerar hanteringen av de medel som tillförs från Västra
Götalandsregionens kulturnämnd (KN) till dess att kulturfrågorna ingår i
Göteborgsregionens kommunalförbund (utredarens kursivering).
Överenskommelsen gäller t.o.m. 2020 och ska under året arbetas om.
Företrädare för Västra Götalandsregionen betonar att ”kulturmiljonen” och
delfinansieringen av en tjänst ska ses som en stimulans för kommunalförbunden.
Men pengarna ska inte ses som det stora mervärdet. Det viktiga är att uppnå en
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förankring rörande de samlade kultursatsningarna som ingår i kulturstrategin, och
som omfattar regionens hela kulturbudget. Upplevelsen är att Västra
Götalandsregionen saknar en formell samtalspart för prioriteringar i
Göteborgsregionen. I storstadsregionen sker en stark expansion och de
kultursatsningar som planeras av både kommun och region behöver vävas in i övrig
samhällsplanering. Den dialog som förs med enskilda kommuner är ibland
nödvändig, men blir inte lika transparent som om den sker inom ramen för ett
kommunalförbund.
Så sent som 2015 översändes ett brev från Västra Götalandsregionens kulturchef till
förbundsdirektören i GR, där en önskan framfördes om att GR skulle gå in i formell
samverkan. Enligt uppgift besvarades brevet muntligt på politisk nivå med att det
inte var aktuellt att gå vidare.
Företrädare för Västra Götalandsregionen understryker att Göteborgs stad i kraft av
sin storlek har och kommer att ha en särställning. I nuläget träffas presidiet i Västra
Götalandsregionens kulturnämnd och presidiet i Göteborgs kulturnämnd för
överläggningar två gånger om året. Det kommer att finnas ett behov av fortsatta
presidiemöten även om GR får ett samordningsuppdrag, inte minst runt de stora
kulturinstitutionerna i Göteborg, där regionen är huvudman för vissa och Göteborgs
stad för andra.
Intressant är att notera att även företrädare för Västra Götalandsregionen lyfter
påverkansfrågorna. Västra Götalandsregionen är landets största region med nära två
miljoner invånare. Att kunna tala för regionen i kulturfrågor både på nationell och
EU-nivå skulle underlättas om även Göteborgsregionen ingick fullt ut i
samverkansmodellen. Att tala med en röst skulle främja västsvenska intressen.
Sammanfattningsvis uttrycker Västra Götalandsregionens företrädare att de inte kan
ha synpunkter på hur medlemskommunerna i GR väljer att organisera sig. Men om
GR skulle få ett uppdrag att samordna kulturfrågor vore det ett mycket positivt steg
inför fortsatt samverkan i regionutvecklingsfrågorna.
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9. Synpunkter från de övriga
kommunalförbunden
9.1 Kommunalförbundens roll i samverkanstrukturen
De tre kommunalförbunden är Boråsregionens kommunalförbund, Fyrbodals
kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund. Kommunalförbunden har en
central roll när det gäller samverkan i interkommunala frågor och är en grundpelare i
samverkan med Västra Götalandsregionen.
Medan Göteborgsregionens kommuner har drygt 1 miljon invånare har de tre andra
kommunalförbunden i runda tal en kvarts miljon invånare vardera. Skaraborgs
kommunalförbund har 15 medlemskommuner, medan Fyrbodal har 14 och
Boråsregionen 8 medlemskommuner. Politiskt styrs de tre kommunalförbunden av
en direktion medan Göteborgsregionen har en förbundsstyrelse och
förbundsfullmäktige.
Intervjuer har genomförts med fyra representanter för varje kommunalförbund:
• Förbundsdirektör
• Ordförande i den politiska nämnd eller beredning i kommunalförbundet som
ansvarar för kulturfrågorna
• Kulturstrateg
• En kulturchef från någon av medlemskommunerna.

9.2 Formell hantering av kulturfrågorna
De tre kommunalförbunden har arbetat med kultur sedan
kultursamverkansmodellen infördes runt 2010–2011. I samband med detta infördes
kulturfrågorna i överenskommelserna med Västra Götalandsregionen om
delregionala tillväxtmedel. Inget av kommunalförbunden gjorde någon förändring av
sin förbundsordning med anledning av detta. Kulturfrågorna ansågs ha en naturlig
koppling till tillväxtfrågorna.

9.3 Organisation och finansiering
I enlighet med överenskommelsen med Västra Götalandsregionen har varje
kommunalförbund en tjänst som samordnar kulturfrågorna och som delfinansieras
av Västra Götalandsregionen med 550 000 kronor. Resterande medel täcks av
medlemsavgifterna.
I övrigt utgår 1 miljon kronor från Västra Götalandsregionen som kommunerna ska
använda till gemensamma kultursatsningar. Även här ställs krav på medfinansiering
och detta tas antingen från medlemsavgiften eller genom särskilda
överenskommelser med varje delkommun rörande olika satsningar.
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Den tjänst som samordnar kulturfrågorna kallas i Fyrbodal och Skaraborg
”kulturstrateg” och i Boråsregionen ”näringslivsutvecklare kultur”. Alla tre har en
organisatorisk koppling till den avdelning eller det team som ansvarar för miljö och
samhällsbyggnad. Ett par av kommunalförbunden har formerat sin egen organisation
för att avspegla Västra Götalandsregionens struktur. Detta innebär att förbunden
organisatoriskt och politiskt håller samman de tillväxtfrågor, inklusive kultur, som i
regionen behandlas av BHU, Beredningen för hållbar utveckling.
Kulturfrågorna ingår i de långsiktiga strategidokument som tas fram i respektive
kommunalförbund och som behandlas politiskt i både medlemskommuner och av
kommunalförbundens direktioner,

9.4 Fokusområden eller prioriterade områden inom
kulturen
En bärande tanke i kultursamverkansmodellen är att uppnå decentralisering av
kultursatsningarna, genom en lokal förankring och prioritering. De tre
kommunalförbunden har ihop med sina medlemskommuner, tagit fram prioriterade
områden.
I Skaraborgs kommunalförbund är de prioriterade områdena i årsplanen för kultur:
• Utveckla Skaraborg som en plats där unga möts och främja ungdomskultur
• Gynna nyskapande, skapa förutsättningar för nyskapande konst, relevant forskning
och innovativa arbetsformer
• Nyttja teknikens revolutionerande möjligheter vad gäller skapande, förmedling och
upplevelse av konst och kultur
• Öka internationaliseringen.
Fyrbodals kommunalförbund har i sin verksamhetsplan följande prioriterade
områden inom kulturen:
• Öka kunskapen om kopplingen mellan kultur och kommuners attraktivitet
• Öka kunskapen om kultur som innovationsdriven tillväxtfaktor
• Främja kulturföretagare.
Boråsregionens kommunalförbund har i sin delregionala kulturplan fem prioriterade
områden:
• Bibliotek och läsfrämjande
• Kulturskolan, barns och ungas eget skapande
• Offentlig konst och gestaltad livsmiljö
• Platsutveckling och besöksnäring
• Folkbildning och civilsamhälle.

9.5 Nytta och mervärde med kultursamverkan enligt
kommunalförbunden
Alla tolv intervjupersoner har ombetts att beskriva nyttan och mervärdet med
samverkan inom kulturområdet. De förväntade mervärden som
medlemskommunerna beskrivit i kapitel 6 överensstämmer i stort med de faktiska
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resultat som beskrivs, även om alla kommunalförbund gjort egna prioriteringar och
kommit olika långt inom olika områden. Alla lyfter fram exempel som belyser
dimensionerna invånarperspektiv, ekonomiskt perspektiv, kunskaps- och
kompetensutveckling, strategisk utveckling och kulturutövares perspektiv.
Några konkreta exempel som ges på insatser gällande kompetensutveckling är
utbildning av bibliotekspersonal, samverkan rörande kompetens till kulturskolan,
utbildningar om upphovsrätt och upphandling med mera.
Vidare framkommer många exempel på gemensamma konst- och kulturprojekt
såsom konstbiennaler, konstvandringar, skulpturutbyte mellan kommuner,
författarbesök på bibliotek med mera.
Det finns kommuner eller kommunkluster inom alla kommunalförbund som särskilt
profilerat sig kring konst och kultur såsom Borås stad, Vara kommun samt
Fengersfors i Dalsland. Detta spiller över på omgivande kommuner. Samverkan
mellan näringsliv och konstnärer rörande textilindustrin i Sjuhärad lyfts fram som
ytterligare ett intressant exempel.
Alla kommunalförbund menar att samarbetet har gagnat både stora och små
kommuner. För små landsbygdskommuner har det varit helt nödvändigt att
samverka för att kunna bibehålla ett kvalitativt kulturutbud. Man hade helt enkelt
inte haft råd med vissa satsningar på egen hand.
Arbetet med platsutveckling, stadsutveckling och offentlig miljö är intressant för både
stora och små kommuner. Alla kommuner ser vikten av att försöka värna om hållbara
stadskärnor. När butiker flyttar ut i stora köpcentra kan ett vidgat kulturutbud vara
en möjlighet. I städer där det pågår stark expansion väcker konceptet ”Gestaltad
livsmiljö” stort intresse. Gestaltad livsmiljö är namnet på ett regeringsuppdrag som
gavs 2018 och gäller arkitektur, design, form, offentlig utsmyckning och kulturarv.
Syftet är att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka
utvecklingen av den gemensamma miljön. Fyrbodals kommunalförbund tog tidigt
fram en plan för Gestaltad livsmiljö tillsammans med kommunerna, som nu ska
utvärderas.
Kommunalförbunden skiljer sig något när det gäller hanteringen av fritidsfrågor. Alla
menar att det är svårt att göra en avgränsning mellan kulturutövande och
meningsfull fritid, särskilt när det gäller barn och unga. Några av
kommunalförbunden drar gränsen mot frågor som rör anläggningar, till exempel
simhallar och ishallar, vilket bedöms vara lokala angelägenheter.
Alla intervjuade förbundsdirektörer uppfattar att det i medlemskommunerna finns
en uppslutning kring kulturfrågorna. En direktör säger att ”kulturen är det område
där vi har lyckats allra bäst med delregional samverkan”.
Boråsregionen har nyligen låtit ett konsultföretag göra en uppföljning av hur
projektmedel för tillväxtinsatser använts under åren 2015–2019 och vilka resultat
som därmed skapats. I uppföljningen redovisas en betydande uppväxlingseffekt
genom att Boråsregionens satsade medel matchas med annan offentlig eller privat
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medfinansiering. Sammanfattningsvis anges i uppföljningen att:
• Projektmedlen bidragit till resultat i kompetensutveckling av individer, rådgivning
och stöd till företag
• Medlen bidragit till att nya företag startats och att fler individer kommer i arbete
• Medlen har bidragit till ökad samverkan och att bygga nya konstellationer mellan
aktörer (det vill säga företag, offentliga organisationer och forskningsaktörer)
• Tillväxtmedlen har bidragit till en pågående omvandlings- och utvecklingsprocess
för näringslivet i Sjuhärad (ofta refererad till som strukturomvandling).

9.6 Syn på samverkan och mandatfrågor i
kommunalförbunden
Utredaren har gjort telefonintervjuer med en kultur- och fritidschef från varje
kommunalförbund. Intrycket är att det finns en stark uppslutning kring respektive
kommunalförbund. En person uttrycker det såhär: ”Det finns inget vi och dom –
kommunalförbundet, det är vi”.
De tre kommunalförbunden verkar ha ett starkt mandat från sina
medlemskommuner. En framgångsfaktor som flera kommunföreträdare lyfter upp är
att klara ut spelreglerna i samverkan. Det handlar inte bara om att
kommunalförbundet ska ”leverera” utan också att kommunernas företrädare
prioriterar mötena och ser till att förankra frågorna på hemmaplan. ”Om jag är med
på ett förslag på delregional nivå, måste jag kunna ta hem det och förankra det på den
kommunala nivån. Kommunen är självstyrande, men vi kulturchefer får inte vara för
ängsliga. Om vi är rädda blir det inte någon verkstad.”
För att få en beskrivning av vad det innebär att vara en stor kommun bland mindre
kommuner har utredaren pratat med företrädare för Skövde och Borås. Den bild som
förmedlas är att de har positiva erfarenheter av att vara en motor i respektive
delregions utveckling. Den större kommunen gynnas av att kommunerna runt
omkring utvecklas.
Intrycket är att även samverkan mellan kommunalförbunden och Västra
Götalandsregionens företrädare fungerar väl. En direktör säger: ”Västra
Götalandsregionen har landets största kulturbudget. Genom vårt samarbete kommer
vi i åtnjutande av ett helt system inom Västra Götalandsregionen.” En annan direktör
säger att det är en mycket bra ton i samarbetet med Västra Götalandsregionen.
Kulturstrategerna har tät kontakt med både det centrala kulturkansliet på Västra
Götalandsregionen och regionens förvaltningar.

9.7 Vad betyder det för de övriga kommunalförbunden
att GR inte har samma uppdrag?
De övriga kommunalförbunden beklagar att GR inte har ett uppdrag inom
kulturområdet. Man menar att ett samordningsuppdrag till GR inte bara skulle stärka
kulturfrågorna i förbundets medlemskommuner, utan även underlätta samarbetet
mellan kommunalförbunden när kulturfrågor behöver diskuteras och främja
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samarbetet med Västra Götalandsregionen i de gemensamma regionala
utvecklingsfrågorna.
Ett flertal intervjupersoner i de övriga kommunalförbunden antyder eller betonar –
budskapet framförs på olika sätt – att det skadar Göteborgsregionens, Västra
Götalandsregionens och Göteborgs stads anseende, att man inte lyckats komma till
en överenskommelse om kulturfrågorna.
I intervjuer med ordförandena i de tre kommunalförbunden i Fyrbodal,
Boråsregionen och Skaraborg framhålls värdet av att kulturfrågorna lyfts upp till
politiker på hög nivå. I ett av kommunalförbunden pågår en diskussion om
ordförande i kommunernas kulturnämnder/motsvarande också behöver en arena
inom kommunalförbunden.
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10. Utredarens sammanfattande
bedömning och slutsatser
10.1 Underlag för utredarens bedömningar
Utredaren har samtalat med 50 personer i enskilda intervjuer, gruppintervjuer och
telefonintervjuer. Medlemskommuner och samarbetspartners har kommit till tals
genom kulturstrateger, chefer och politiker. Utredaren har haft en oberoende
ställning i förhållande till intervjupersonerna. Minnesanteckningar har skrivits efter
alla intervjuer och intervjupersonerna har haft möjlighet att rätta till eventuella
missförstånd.
Därutöver har utredaren deltagit i nätverksmöten och ett par konferenser samt tagit
del av en stor mängd skriftligt material som beskriver kulturpolitiken utifrån både
den statliga, regionala och lokala nivån.
Utredaren har redovisat prelimära utredningsresultat för några av de viktigaste
intressenterna i utredningen, så som kultur- och fritidschefsnätverket, berörda
sektorchefer från Göteborgs stadsdelar, Idrottsrådet och kommunalförbundens
kulturstrateger. Utredaren menar att det finns ett gehör för bedömningar och
slutsatser som förs fram i utredningen. Sammantaget bedömer utredaren att de
frågeställningar som fastställdes i projektplanen har besvarats och att det finns
tillräckligt underlag för nedanstående slutsatser.

10.2 Hur ser medlemskommunerna på att ge GR ett
uppdrag att samordna kulturfrågorna?
Alla intervjupersoner ger uttryck för en positiv uppfattning till att GR får ett uppdrag
att samordna kulturfrågorna. Inställningen varierar från ”mycket angelägna” till
”försiktigt positiva”.
Det råder ingen tvekan om att kultur- och fritidscheferna är mycket angelägna om att
GR får uppdraget att samordna kulturfrågorna. Även företrädare för Göteborgs stad
är positiva, även om kulturförvaltningens chef och kulturnämndens ordförande
uttrycker en reservation så till vida att man betonar att de presidiemöten som sker
mellan staden och kulturnämnden i Västra Götalandsregionen bör fortsätta.
Utredaren har, både i samtal med regionen och de andra kommunalförbunden, fått
försäkringar om att detta inte kommer att vara ett problem. Många kommuner har
egna förhandlingar med regionen, till exempel rörande samfinansiering av
institutioner.
Även de fem intervjuade politiker som företräder medlemskommunernas kultur- och
fritidsnämnder eller motsvarade uttrycker en positiv inställning.
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Sammanfattningsvis bedömer utredaren att det finns en stark uppslutning från
medlemskommunernas sida när det gäller att GR anförtros ett uppdrag att samordna
kulturfrågorna.

10.3 Vad innebär det för medlemskommunerna att GR
inte har ett uppdrag inom kulturområdet?
Att Göteborgsregionen inte har ett uppdrag inom kulturområdet innebär för
medlemskommunerna i korthet:
• Att kulturfrågorna inte kan drivas effektivt, då det befintliga icke-formaliserade
kultur- och fritidschefsnätverket inte präglas av kontinuitet och inte ingår i ett
optimalt sammanhang.
• Att det är svårt att driva utvecklingsfrågor med kraft och att uppnå de mervärden
och synergieffekter som beskrivs i kapitel 6.
• Att det uppstår en känsla bland både chefer, medarbetare och kulturpolitiker att
kulturfrågorna inte har samma status som andra politikområden.
Sammanfattningsvis bedömer utredaren att det är till nackdel för
medlemskommunerna att GR inte har ett samordningsuppdrag rörande kultur.

10.4 Vad innebär det för Göteborgsregionens
kommunalförbund att inte ha ett uppdrag inom
kulturområdet?
Kulturfrågorna är på många sätt sammanvävda med andra sakområden där GR har
ett samordningsansvar. Göteborgsregionens kommunalförbund – och därmed
medlemskommunerna – går miste om den korsbefruktning och de synergieffekter
som de andra kommunalförbunden vittnar om, där kulturen har en självklar roll i
tillväxtstrategier och inriktningsdokument.
Att Göteborgsregionen inte har ett kulturuppdrag förefaller vara till skada för
Göteborgsregionens men också Göteborgs och Västra Götalandsregionens anseende.
Det har varit en allmänt spridd uppfattningen i intervjuer med företrädare för
medlemskommuner, de andra kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen
att detta är en fråga som borde få en lösning.
Utredaren gör därmed bedömningen att det är en nackdel även för
Göteborgsregionens kommunalförbund att inte ha ett uppdrag på kulturområdet.

10.5 Hur ser viktiga samverkanspartners på att GR
skulle åta sig att arbeta med kulturfrågorna?
Västra Götalandsregionens centrala kulturkansli och regionens nya förvaltning för
kulturutveckling skulle, tillsammans med kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal
och Boråsregionen, bli förbundets viktigaste samarbetspartners när det gäller kultur.
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Intervjupersonerna i Västra Götalandsregionen är väl medvetna om att det är
medlemskommunerna som tar ställning till Göteborgsregionens eventuellt vidgade
uppdrag. Utredarens samlade intryck är att det ändå finns en stark önskan att GR får
medlemskommunernas mandat att åta sig uppdraget och utredarens bedömning är
att detta skulle gagna samarbetet mellan GR och dessa viktiga samverkanspartners.
Business Region Göteborg och Göteborg & Co har samverkansavtal med
Göteborgsregionens kommunalförbund. Bolagens uppdrag rörande
näringslivsutveckling respektive evenemang har nära koppling till kulturområdet.
Några farhågor rörande dubbelarbete eller oklara roller har inte lyfts fram i
intervjuerna. Utredarens bedömning är att ett uppdrag till GR i kulturfrågor skulle ge
BRG och Göteborg & Co en tydligare plattform för samverkan med
medlemskommunerna i strategiska och interkommunala kulturfrågor.

10.6 Vad skiljer kulturområdet från övriga sakområden
där GR har ett samverkansuppdrag?
Göteborgsregionen har enligt förbundsordningen samverkansuppdrag inom följande
områden:
• Arbetsmarknad
• Miljö och samhällsbyggnad
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå
• Utbildning
• Näringsliv.
Detta är verksamhetsområden där förbundets insatser, inom ramen för den
kommunala självstyrelsen, bedöms vara till kommunal nytta och skapa mervärde för
medlemmarna. GR har lång erfarenhet av att driva samverkansfrågor och att
utkristallisera vinsterna med interkommunal samverkan, utan att kringgå
kommunernas självstyre. Fokus i samverkansarbetet ligger på de strategiska
utmaningar som bara kan lösas genom att kommunerna samverkar.
Utredarens bedömning är att samverkan inom kulturområdet inte skiljer sig på
något avgörande sätt från andra sakområden där GR har ett samverkansuppdrag.
Emellertid går kulturfrågorna på tvären över nuvarande avdelningar och skulle
behöva ett mer gränsöverskridande arbetssätt. Detta kan enligt utredarens
bedömning inledningsvis vara en komplikation men innebär också en stor potential
när det gäller synergieffekter.

10.7 Vilka delar av kulturområdet ska ingå i uppdraget?
Utredaren förordar en bred definition av kulturområdet som ansluter till den
gemensamt framtagna kulturstrategin i Västra Götaland. I denna tydliggörs kulturens
egenvärde för individen, men också kulturens bidrag till demokrati, folkhälsa,
lärande, hållbar utveckling och social sammanhållning.
Det finns uppenbara fördelar med att planering av teatrar, bibliotek, dansscener,
museer, kulturhus, men även olika anläggningar och vandringsleder, koordineras
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med annan samhällsplanering och stadsutveckling. I förlängningen har kulturfrågor
betydelse för näringsliv, arbetsmarknad, turism och städers/platsers identitet och
attraktionskraft.
Utredarens bedömning är att en bred definition av kultur är nödvändig för att uppnå
de mervärden och synergieffekter som beskrivs på många ställen i utredningen.
Utredningsuppdraget rör ett eventuellt samordningsuppdrag till GR rörande kultur.
Under utredningens gång har det blivit allt mer tydligt att flertalet kultur- och
fritidschefer anser att även frågor rörande fritid bör ingå i uppdraget. Även
företrädare för Göteborgs stads idrotts- och föreningsförvaltning står bakom detta
önskemål. En stor andel intervjupersoner har framfört att de största ekonomiska
vinsterna i samverkan kan uppnås genom samplanering, samfinansiering och
samutnyttjande av olika typer av anläggningar. Motiven för ställningstagandet har
utvecklats närmare i avsnitt 6.8.
Utredarens bedömning är att det redan nu bör övervägas om även fritidsfrågorna ska
ingå i Göteborgsregionens uppdrag. Det ska samtidigt betonas att utredningen inte
haft till syfte att särskilt undersöka denna fråga och att den därför inte behandlats
lika djupgående som frågan om kulturens roll i GR. En kompletterande, mindre,
utredning skulle eventuellt behöva göras för att fördjupa perspektiven också kring
denna fråga. Till exempel kan gränssnitten mellan strategisk och operativ samverkan
behöva klargöras liksom behov av vilken resurs som skulle krävas för att samordna
även en sådan del av ett utökat uppdrag. Dock framstår det som logiskt att GR,
genom att inbegripa fritidsfrågorna, skulle ta höjd för att kopplingarna mellan kultur
och fritid är uppenbara ur både ett invånarperspektiv och utifrån ett strategiskt
planeringsperspektiv. Många av de mervärden med kultursamverkan som lyfts fram i
kapitlen 5–7 gäller enligt utredarens bedömning även fritidsområdet. Merparten av
intervjupersonerna från medlemskommunerna har i intervjuerna framfört att även
fritidsområdet bör ingå i GR:s samordningsuppdrag.

10.8 Hur skulle GR kunna ta sig an uppdraget?
Utredaren gör bedömningen att det utifrån Göteborgsregionens storlek och
komplexitet skulle behövas två tjänster som kulturstrateger. Dessa skulle behöva ha
grundläggande kunskap om kulturfrågor och om olika offentliga aktörers roll i
kultursamverkan. Centralt är en väl dokumenterad förmåga att driva strategiska
samverkans- och utvecklingsprocesser.
Vidare görs bedömningen att de mervärden som förväntas av medlemskommunerna
förutsätter ett brett arbetssätt inom GR. Det handlar alltså inte bara om att flytta över
kultur- och fritidschefsnätverket till förbundet. Kulturstrategerna skulle behöva
utveckla en nära samverkan mellan alla avdelningar inom GR och chefsnivån behöver
underlätta former för ett gränsöverskridande arbetssätt.
Det är också viktigt för kulturstrategerna att inta en självständig roll i förhållande till
Västra Götalandsregionen. Även om framtagandet och implementeringen av
Kulturstrategin för Västra Götaland är en gemensam angelägenhet, och förutsätter ett
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mycket nära samarbete, så skulle kulturstrategerna tydligt arbeta på
medlemskommunernas uppdrag.
Utredaren gör också bedömningen att tid inledningsvis bör läggas på att utarbeta
spelregler för samverkan i olika nätverk och arbetsgrupper. Här har
Göteborgsregionens tjänstepersoner och medlemskommunernas företrädare ett
ömsesidigt ansvar för att driva kulturfrågorna effektivt och målinriktat. Arbetet bör
inledas med att de viktigaste delregionala behoven identifieras och att en målbild och
strategi tas fram.

10.9 Farhågor och risker
Något som inledningsvis lyftes fram var att ytterligare en samverkansarena inte med
säkerhet gör det enklare att hantera kulturfrågorna. Det finns alltid en risk för
merarbete, byråkratisering och oklara roller.
Värt att notera är att uppdraget till GR inte skulle innebära ytterligare en hierarkisk
nivå. GR skulle inte överta ansvaret för kulturfrågor från kommunerna utan verka i
gränslinjen mellan kommunerna i de frågor där ett delregionalt perspektiv och
interkommunal samverkan ger mervärde.
Utredarens bedömning är att en formalisering av det befintliga kultur- och
fritidschefsnätverket och en politisk styrning av detsamma skulle ge större utväxling
på satsningar i form av tid och pengar.
En annan farhåga är att mandatet till kommunalförbundet skulle bli oklart, detta mot
bakgrund av att det under lång tid varit en olöst fråga. Att alla intervjupersoner ställt
sig positiva till samverkan är i sig ett tydligt mandat.
Utredarens bedömning är att det inte finns skäl att ifrågasätta mandatet till GR,
däremot att det alltid är viktigt att tydliggöra spelregler och arbetsformer.

10.10 Ekonomi och finansiering
I nästan alla intervjuer har förväntningar på ekonomiska samverkansvinster lyfts
fram. Utredaren gör bedömningen att det finns möjligheter att infria dessa
förväntningar. Exempelvis har Boråsregionen visat att insatta projektmedel
uppväxlats flera gånger. Projektmedel är lättare att få om flera
organisationer/kommuner står bakom en ansökan.
I kapitel 6 lyfts olika potentiella samverkansområden upp som har bäring på
ekonomi. Merparten av dessa torde vara enkla att komma överens om, till exempel
kompetensutveckling och mindre kultursatsningar. För att uppnå större ekonomiska
samverkansvinster kommer dock helhetssyn, kompromisser och innovativa lösningar
utifrån kommunkollektivets bästa att krävas. Detta är för övrigt ett arbetssätt som
ligger väl i linje med den avtalssamverkan som kommunutredningen föreslagit och
som nu är en lagstadgad möjlighet.
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Västra Götalandsregionens har en överenskommelse med Stenungsunds kommun om
finansiering av en deltidstjänst och en miljon till kultursatsningar. Utredaren gör
bedömningen att Västra Götalandsregionen gärna ser att en ny överenskommelse
ingås med Göteborgsregionens kommunalförbund i stället för med en enskild
kommun, i likhet med de övriga kommunalförbunden. Överenskommelserna ska
omförhandlas inför årsskiftet 2020 och innehållet ska revideras.
Överenskommelserna med Västra Götalandsregionen förutsätter medfinansiering
från medlemskommunerna. Denna fråga har lyfts av utredaren i intervjuer och i
kultur- och fritidschefsnätverket. Utredaren gör bedömningen att det finns en
medvetenhet i medlemskommunerna om att ett uppdrag till GR att samordna
kulturfrågorna måste finansieras helt eller delvis genom medlemskommunerna.
Den miljon för kultursatsningar som Västra Götalandsregionen tillskjuter
kommunförbunden är enligt utredarens bedömning inte ett motiv i sig för
samverkan. Det stora ekonomiska mervärdet ligger istället i att använda kommunala
resurser effektivt genom till exempel samfinansiering, och att kunna påverka hur de
statliga och regionala medlen i kultursamverkansmodellen ska användas.

10.11 Organisation och politisk styrning av
kulturfrågorna inom GR
En återkommande önskan i intervjuerna har varit att skapa nya gränsöverskridande
nätverk och strukturer som länkar samman kulturområdet med övriga
politikområden inom Göteborgsregionens kommunalförbund.
Vidare ser många av intervjupersonerna helst att kulturfrågorna kopplas till
avdelningen för miljö- och samhällsbyggnad. Motivet är framför allt en önskan att
komma in tidigare i samhällsplanering och regional utveckling. Det är också den
organisation och det arbetssätt som de andra kommunalförbunden valt.
Utredarens bedömning är att organisationsfrågan ligger något utanför
utredningsuppdraget. Göteborgsregionen är en komplex organisation och utredaren
har inte full inblick i denna. Det är dock viktigt att förmedla intervjupersonernas
önskemål.
Inte heller den politiska styrningen av kulturfrågorna ligger inom ramen för
utredningsuppdraget. Frågan har dock berörts spontant av många intervjupersoner,
både politiker och tjänstepersoner. De alternativa lösningar på politisk styrning som
lyfts fram har varit följande:
• Att den politiska styrningen avgörs av inom vilken avdelning inom GR som
kulturfrågorna skulle organiseras och därmed ske inom någon av de fyra befintliga
styrgrupperna
• Att det skapas en särskild politisk styrgrupp för kulturfrågorna där eventuellt även
det redan existerande Idrottsrådet skulle kunna lyftas in.
Utredarens bedömning är att frågan om politisk styrning är viktig för både
tjänstepersoner och politiker, sannolikt för att avsaknaden av politisk styrning av
kulturfrågorna under lång tid har upplevts som en brist.
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10.12 Vad är nästa steg?
Den här rapporten är tänkt att utgöra ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt
politiskt beslut och utredarens förslag är att utredningen går på remiss till
medlemskommunerna.
Det är angeläget att underlaget hanteras på politisk nivå i varje kommun innan
ställningstagande görs i GR:s förbundsstyrelse.
Om Göteborgsregionen ska få ett uttalat uppdrag att samordna delregionala
kulturfrågor bör förbundsordningen eventuellt revideras. Ett sådant beslut tas i så
fall av förbundsfullmäktige.
Några frågor som behöver klargöras inför ett remissförfarande är:
•

hur medlemskommunerna skulle bidra till finansieringen av
kulturfunktionen

•

hur förslaget från många medlemskommuner att även fritidsfrågor ska ingå i
GR:s samordningsuppdrag ska hanteras

•

från vilket datum ett eventuellt samordningsuppdrag till Göteborgsregionens
kommunalförbund ska gälla.
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Bilagor
Bilaga 1. Sammanställning av inlästa dokument, utredning kultur GR 2020
Bilaga 2: Sammanställning av intervjupersoner, utredning kultur GR 2020
Bilaga 3. Överenskommelse om samverkan och finansiering genom regionala
tillväxtmedel mellan Västra Götalandsregionen och Stenungsunds kommun

Länk: ”Samhällets utgifter för kultur 2018”
Myndigheten för kulturanalys:
https://kulturanalys.se/statistik/samhallets-kulturutgifter/
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Bilaga 1 Sammanställning av inlästa dokument
Utredning kultur GR 2020
Daterat

Dokumentets namn

Dokument som rör Göteborgsregionen och medlemskommunerna
2016-06-21

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

2019-05-24

Göteborgsregionens strategiska inriktning 2020-2023

2019-05-24

Rambudget för Göteborgsregionen 2020

2019-05-24

Protokollsutdrag från sammanträde i förbundsfullmäktige. § 44. Förbundsdirektören får i uppdrag
att utreda hur medlemskommunerna ser på samverkan inom kulturområdet.

2019-03-27

Göteborgs stads yttrande över samrådsunderlag avseende strategisk inriktning 2020-2023 och
rambudget för 2020 för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

1995-07-24

Beslutshandling angående sammanläggning av GFF och GR i ett gemensamt kommunalförbud

2018-03-08

Samverkansavtal mellan Business Region Göteborg och Göteborgsregionens kommunalförbund

2019-10-29

Samverkansavtal mellan Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborg & Co

2015 -

Utredning om omfattningen av Göteborgsregionens kommunalförbunds uppdrag inom det sociala
området

2020-01-15

Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur

2013 -

Göteborgs Stads kulturprogram

Dokument som rör Kommunalförbunden i Skaraborg, Fyrbodal och Boråsregionen
2017-03-01

Förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund, reviderad

2019-05-24

Förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund, reviderad

2018-01-26

Förbundsordning för Boråsregionens kommunalförbund, reviderad

2019 -

Årsplan 2019 Fokusområde Kultur, Skaraborgs kommunalförbund

2019 -

Kulturplan Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2020-2023

2019-10-10

Nätverket för kulturansvariga i Fyrbodals kommunalförbund, syfte, uppdrag och arbetsformer

2019-12-23

Rapport kultursamverkan mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund processledartjänst och tillväxtmedel 2019

1905-07-11

Rapport från Skaraborgs kommunalförbund till Västra Götalandsregionen avseende
processledartjänst och tillväxtmedel 2019

2019-12-16

Rapport från Stenungsunds kommun till Västra Götalandsregionen avseende processledartjänt
och beviljade medel 2019
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Dokument som rör Västra Götalandsregionen
2019-06-10

Reglemente för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen

2019-08-21

TU: förslag till kulturstrategi i Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023

2019-08-25

Förslag Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023

2019-09-25

Bilaga 1 Kulturnämndens stöd och uppdrag- bilaga till kulturstrategi och regional kulturplan 20202023

2019-08-25

Bilaga 2; Regional bibliotektsplan, bilaga till kulturstrategi och reginal kulturplan 2020-2023

2014-01-11

Brev från Västra Götalandsregionens kulturförvaltning till GR:s förbundsdirektör.Synpunkter på
varför kommunalförbundet för Göteborgsregionen också ska samverka om kulturfrågor

2019-06-20

TU: Yttrande från Kulturnämnden i Göteborgs stad till regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen
avseende Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020202

2019-06-10

TU: Yttrande från Fyrbodals kommunalförbund till Västra Götalandsregionen avseende
Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023

2019-06-24

TU: Yttrande från Skaraborgs kommunalförbund avseende Kulturstrategi Västra Götaland och
regional kulturstrategi 2020-2023

2019-06-29
2019-05-31
2019-05-02

TU:Yttrande från kultur- och fritidschefsnätverket i GR-kommunerna angående kulturstrategi
Västra Götaland och regional kulturplan
TU: Boråsregionens svar på remiss om Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan
2020 - 2023
TU: Förslag från Kulturnämnden i VGR till regionstyrelsen avseende samordning av Västarvet och
Kultur i väst.

1905-07-11

Kulturmiljö 2030 - ett framåtriktat kulturmiljöarbete i Västra Götaland 2020-2023

2019 - 2020

Överenskommelse mellan VGR och Stenungsunds kommun om samverkan och finansiering
genom delregionala tillväxtmedel för genomförande av VGR:s regionala kulturplan 2016-2019
samt Regional kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023

2019 - 2020

Överenskommelse mellan VGR och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund om samverkan,
finansiering och genomförande av Västra Götalands 2020 genom delregionala tillväxtmedel

2019 - 2020

Överenskommelse mellan VGR och Skaraborg kommunalförbund om samverkan, finansiering och
genomförande avVästra Götaland 2020 genom delregionala tillväxtmedel

2019 - 2020

Överenskommelse mellan VGR och Fyrbodals kommunalförbund om samverkan, finansiering och
genomförande av Västra Götaland 2020 genom delregionala tillväxtmedel

Övriga myndigheter och organisationer
2018-06-15

Handlingsplan Agenda 2020, regeringskansliet

2016 november

Kultur i hela landet, regionala perspektiv på kultursamverkansmodellen, rapport SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting

2018

Det här är kulturdepartementet, regeringens hemsida

2015

Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design, SOU 2015-88

2016

Kultur och hälsa i praktiken, Göteborgs universitet, Centrum för kultur och hälsa

2019 januari

Kulturvanor i Sverige 1989-2018, Kulturfakta 2019:2. Myndigheten för kulturanalys

2019 februari

Kulturanalys 2019, Lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen, Rapport 2019:1
Myndigheten för kulturanalys

2020-02-20

Kultursamverkansmodellen, uppföljning av kulturområdenas årliga bidrag 2010-2018, Statens
kulturråd

2019 maj

Interkommunal samverkan, en kunskapsöversikt till Kommunutredningens arbete, Lunds
universitet Ola Mattisson & Anna Thomasson

2018

Hållbar platsutveckling, Kunskapsöversikt Västra Götaland, Mistra Urban Futures papers 2018-3
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Bilaga 2 Sammanställning av intervjupersoner
Utredning kultur GR 2020
DATUM

Befattning

Namn

Kommentar

Medlemskommunerna
flera möten

Koordinator nätverk för kultur och
fritidschefer i GR-kommuner

Julia Boström

intervjuer och telefonsamtal

2019-11-06

Ordf ovanstående nätverk samt
Förvaltningschef Kultur och Fritid,
Stenungsund

Pia Solefors

gruppintervju med Lilla Edet och Tjörn

2019-11-24

Förvaltningschef Kultur och Fritid,
Lerum

Marie Nilsson

gruppintervju med Partille

2019-11-24

Enhetschef bibliotek, Lerum

Barbro Ahlberg

gruppintervju med Lerum

Förvaltningschef Kultur och Fritid,
Partille kommun
Förvaltningschef Kultur och Fritid,
Kungsbacka

Kristina
Svensson

gruppintervju med Mölndal

Ulrika Granfors

enskild intervju

2019-11-24
2019-10-24
2019-11-06

Förvaltningschef Kultur och Fritid,
Tjörn

Evike Sandor

gruppintervju m Lilla Edet, Stenungsund

2019-11-06

Verksamhetschef Kultur och Fritid,
Eva Lejdbrant
Lilla Edet

gruppintervju med Stenugnsund o Tjörn

2019-11-07

Förvaltningschef Kultur och Fritid,
Mölndal

Annika Stedner gruppintervju med Härryda

2019-11-27

Verksamhetschef Kultur, fritid och
turism, Alingsås

Johan Edgren

2019-11-07
2019-11-13
2019-11-13

Verksamhetschef Kultur och Fritid,
Härryda
Enhetschef kultur och bibliotek,
Kungälv
Verksamhets- och bibliotekschef,
Öckerö

enskild intervju

Karin Beckman gruppintervju med Mölndal
Mariella
Siverstrand

gruppintervju med Öckerö och Ale

Karin Zackau

gruppintervju med Kungälv och Ale

2019-11-13

Sektorschef Kultur och Fritid, Ale

Anna Reinhardt gruppintervju med Kungälv och Öckerö

2019-11-04

Avd chef kulturstrategiska frågor,
Kulturförvaltningen Göteborg

Joakim
Albrektssson

2019-12-05

Förvaltningsdirektör,
kulturförvaltningen Göteborg

Anna Rosengren enskild intervju

2019-10-09

Fd Planeringsledare kultur,
Stadsledningskontoret, Göteborg

Cornelia
Himmelman
Lönnroth

gruppintervju med Linda J, se nedan

2019-10-09

Planeringsledare kultur,
Stadsledningskontoret, Göteborg

Linda
Johannesson

gruppintervju med Cornelia H, se ovan

2020-02-26

Verksamhetsstrateg, Idrotts- och
föreningsförvaltningen, Göteborg

Gösta Malmryd gruppintervju med Anders R, se nedan

2020-02-26

Förvaltningsdirektör, idrotts- och
föreningsförvaltningen Göteborg

Anders Ramsby gruppintervju med Gösta M, se ovan

enskild intervju
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Västra Götalandsregionen
2019-12-12

Kulturchef Västra
Götalandsregionen

Katti Hoflin

enskild intervju

2019-11-21

Interimschef Förvaltningen för
Kulturutveckling

Eva Arrdal

enskild intervju

2019-11-26

Utvecklingsledare, Västarvet

Björn Ohlén

enskild intervju

2019-10-08 &
2020-01-22

Regionutvecklare kultur, Västra
Götalandsregionen

Sofia Lubian

två enskilda intervjuer

Kommunalförbunden i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal
2019-11-11

Förbundsdirektör
Boråsregionen/Sjuhärad

Magnus
Haggren

enskild intervju

2019-11-26

Förbundsdirektör Fyrbodal

Jeanette
Lämmel

enskild intervju

2019-10-25

Förbundsdirektör Skaraborg

Jan Malmgren

enskild intervju

2019-11-11

Regionutvecklare kultur,
Boråsregionen

Anna Laang

enskild intervju

2019-10-25

Kulturstrateg Skaraborgs
kommunalförbund

Isabel Eriksson enskild intervju

2019-11-19

Kulturstrateg Fyrbodals
kommunalförbund

Ida Svanberg

enskild intervju

2019-11-19

Förvaltningschef Kultur, Borås

Eva-Lotta
Franzén

enskild intervju

2010-12-13

Förvaltningschef Kultur och fritid,
Falköping

Maria
Wallengren

telefonintervju

2020-01-10

Förvaltningschef Kultur och fritid,
Bengtsfors

Sara Vogel
Rödin

telefonintervju

2019-10-25

Kulturnämndens ordförande VGR

Conny
Brännberg

enskild intervju

2020-01-09

Kulturnämndens f d ordförande
VGR

Lars Nordström telefonintervju

2019-12-04

Ordf BH7, Boråsregionens
kommunalförbund samt
kommunalråd i Borås

Annette
Carlsson

telefonintervju

2019-12-16

Ordf Fyrbodals kommunalförbund,
samt kommunalråd i Dals Ed

Martin Carling

telefonintervju

2020-01-08

Ordf Kulturnämnden Göteborg

Ann-Catrin
Fogelgren

enskild intervju

2020-02-04

Ordf Skaraborgs
kommunalförbund, samt
kommunalråd i Skövde

Katarina
Jonsson

telefonintervju

2019-12-18

Ordf Kultur- och fritidsnämnden
Lilla Edet

Carina
Andersson

telefonintervju

Politiker
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2020-01-07

Ordf i Kultur och fritidsnämnden,
Kungsbacka

Kristina
Karlsson

telefoninterjvu

2020-01-31

Ordf i beredning utbildning, kultur
och fritid, Kungälv

Anna Wedin

telefonintervju

2020-01-30

Ordf i Kultur och fritidsnämnden,
Partille

Lotten Winström
telefonintervju
Carlsson

Övriga

2019-11-20
2019-11-27
2019-10-23

Ansvarig kulturella och kreativa
Rasmus
näringar, Business region Göteborg Heyman

enskild intervju

Ansvar kultur och evenemang
Göteborg &CO

Fredrik
Sandsten

enskild intervju

Uppgiftslämnare avseende GR:s
historia, fd förbundsdirektör

Nils Gunnar
Ernstson

telefonintervju

2019-12-12

Doktorand kultur och organisation, Thomas
Göteborgs universitet
Ohlsson

2020-01-08

Avdelningschef utbildning, GR

Fredrik Zeybrant enskild intervju

2020-01-22

Avdelningschef miljö och
samhällsbyggnad,GR

Maria Sigroth

2020-01-23

Avdelningschef välfärd och
arbetsmarknad

Lena Holmlund enskild intervju

telefofonintervju

enskild intervju

Medverkan på nätverksmöten
2019-10-04 &
2020-01-24

Nätverk för kultur- och fritidschefer
i GR-kommuner
ät e
Götebo gs stad ö

2019-12-13

stadsdelarnas sektorschefer kultur
och fritid samt representanter för
Kulturförvaltningen, Social
resursförvaltning, Idrott och

2020-01-17

Nätverk för kulturstrateger i
kommunalförbunden
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Datum 2018-12-10
Diarienummer KUN 2018-00608

Överenskommelse om samverkan och finansiering genom
delregionala tillväxtmedel för genomförande av Västra
Götalands regionala kulturplan 2016-2019 samt Regional
kulturstrategi för Västra Götaland 2020-2023.
Överenskommelse mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Kultur- och
fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen genom Stenungsunds kommun.
Överenskommelsen gäller under perioden 2019-01-01 till och med 2020-12-31
Överenskommelsen syftar till att formera genomförandet av kulturstrategin för Västra
Götaland samt Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019. Överenskommelsen
reglerar hanteringen av de medel som Kultur- och fritidschefsnätverket i
Göteborgsregionen tillförs från Västra Götalandsregionens Kulturnämnd (KN) till dess att
kulturfrågorna ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund. Under 2019 finns det
möjlighet till aktualitetsprövning och eventuella justeringar i överenskommelsen för 2020.

Roller och ansvar

Stenungsunds kommun åtar sig att:
• Ansvara för rekvirering och utbetalning av projektmedel, administration samt
arbetsgivaransvaret för delregional processledare.
Kultur- och fritidschefsnätverket åtar sig att:
• Arbeta i enlighet med ovan angivna strategiska dokuments inriktning
• Samverka med kommunerna och andra aktörer i delregionen, med övriga
kommunalförbund och med VGR.
• Återrapportera och redovisa genomförda insatser
• Medfinansiera tilldelade medel enligt finansieringsprincipen kommunala eller övriga
medel 50% och VGR 50%.
• Vid beslutade insatser medfinansierade med medel från KN ska det tydligt framgå för
projektägaren att Västra Götalandsregionen är en av finansiärerna. Detta görs genom att
använda Västra Götalandsregionens logotyp enligt särskilda regler.
• Redovisa utfall av genomförda aktiviteter och projekt. Redovisningen sker i samband med
rekvirering och uppföljning av medel.
VGR åtar sig att:
• Samverka med delregionen och koordinera genomförandet av kulturstrategin för Västra
Götaland samt Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019.
• Sammankalla till årliga avstämningar där nätverket lyfter fram särskilda insatser och
utvecklingsprocesser som genomförts samt vad som avses att genomföras nästkommande
år.

Horisontella kriterier

Samtliga insatser som genomförs och finansieras inom ramen för nätverket ska
bidra till hållbar tillväxt utifrån perspektiven ekonomi, miljö, integration och
jämställdhet. Insatser får inte på något sätt påverka perspektiven negativt.

Postadress:
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 37-41
Göteborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se
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E-post:
kultur@vgregion.se
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Medfinansiering av insatser

KN avsätter totalt 1 350 000 kronor för 2019 inom ramen för genomförande av
kulturstrategin för Västra Götaland samt Västra Götalands regionala kulturplan 20162019. KN avsätter max 1 000 000 kronor för särskilda projekt under förutsättning att
medlen endast används till projektrelaterade kostnader och medfinansieras med
motsvarande belopp (50/50) kommunala medel och/eller övrig finansiering. KN
avsätter max 350 000 kronor för delfinansiering av tjänst. Beslut om medel för 2020 tas
i samband med KNs detaljbudget.
För bästa möjliga uppväxling av regionala och kommunala medel bör det vid större
strategiska insatser undersökas om andra finansieringsverktyg är möjliga, exempelvis
nationella program eller EU:s fonder och program.

För insatser inom kulturutveckling avsätter kulturnämnden högst 1 350 000 kr
för 2019 (för 2020 se detaljbudget för kulturnämnden)
Projektmedlen om 1 000 000 kronor ska:
• användas till insatser i linje med den regionala kulturstrategin och Västra Götalands
regionala kulturplan 2016-2019
• stärka samverkan mellan kultur och övriga tillväxtområden
• projektmedel som inte har förbrukats ska återbetalas till kulturnämnden
Delfinansiering av tjänst om 350 000 kronor med huvudsyfte att:
• utveckla strukturer och nätverk som länkar samman kommuner, kulturliv, näringsliv och
det civila samhället
• vara en länk mellan den lokala och den regionala nivån för hela delregionen
• samarbeta med koncernavdelning kultur och kulturnämnden i olika utvecklingsfrågor
• stödja det civila samhället och det fria kulturlivet i delregionen
• utgöra en resurs för genomförande av Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019
samt framarbetning och implementering av Regional kulturstrategi för Västra Götaland
2020-2023
• årligen rapportera utvecklingsprocesser och insatser som genomförts av tjänsten inom
ramen för kulturnämndens stöd

Rekvirering, redovisning och uppföljning

Rekvirering av medlen sker av den kommun som aktuellt år innehar huvudmannaskapet.
Medlen rekvireras två gånger per år senast 30 juni och 30 november på särskilda blanketter
tillsammans med underlag i form av projektbeskrivningar samt protokollsutdrag. Underlaget
ska visa projektens totala budget samt kommunal och övrig medfinansiering.

Informationsskyldighet

Vid beslutade insatser medfinansierade med medel från KN ska det tydligt framgå för
projektägaren att Västra Götalandsregionen är en av finansiärerna. Detta görs genom att
använda Västra Götalandsregionens logotyp enligt särskilda regler.
Göteborg den

Stenungsund den

Conny Brännberg
Ordförande
Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Pia Solefors
Verksamhetschef kultur och fritid
Stenungsunds kommun

På delegation av välfärdsutskottet, Stenungsunds
kommun
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Ansökan från Mjörns
Ångbåtsförening om
investeringsbidrag till
Ångmaskinsverkstaden
14
2021.032 KS

Sida 213 av 280

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-15
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2021.032 KS

Ansökan från Mjörns Ångbåtsförening om
investeringsbidrag
Ärendebeskrivning
Mjörns Ångbåtsförening har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag till en ny
verkstad på Ångbåtsvarvet. Projektets beräknade kostnader uppgår till cirka 1,4 mnkr och
ansökan om investeringsbidrag uppgår till 0,6 mnkr.
Förvaltningens yttrande
Ansökan har behandlats enligt gällande riktlinjer för investeringsbidrag. Enligt riktlinjerna
framgår att investeringsstöd kan sökas för nybyggnad, tillbyggnad och renovering av
anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. Vidare syftar bidraget till att
ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggning föreningen hyr eller äger. Därtill ska
anläggningen vara belägen i Alingsås kommun. Kommunens insats i förhållande till den
totala investeringen bör inte överstiga 50 procent.
Alingsås kommuns budget 2021-2023 anger att kommunen ska skapa goda förutsättningar
för föreningar, enskilda och företag att verka inom idrotts- och fritidsområdet. Kommunen ska
också medverka till att nya idrottsanläggningar kommer till och ge bra stöd till idrott och
föreningsliv.
I ansökan om investeringsbidrag anges att föreningens syfte är att bevara en gammal
tradition, att bedriva ångbåtstrafik på sjön Mjörn samt bevara kulturhistoriskt intressanta
föremål. Föreningen äger ångfartyget Herbert och flertalet andra båtar. En del av dessa är
renoverade och andra är framtida projekt. Ytterligare beskrivning av föreningens verksamhet
och projekt framgår av underlag till ärendet. Vidare anges i ansökan att nuvarande verkstad
är för trång och därför behöver det byggas en ny större på ångbåtsvarvet. Detta för att skapa
förutsättningar för att fortsätta vara en attraktiv förening och kunna fortsätta bedriva och
utveckla verksamheten för barn, ungdomar och vuxna.
Föreningens tidsplan för byggnation är att påbörja arbetet i början av augusti 2021 och få det
färdigställt till 2023. Kommunledningskontoret har varit i kontakt med föreningen som anger
att arbete med ansökan om bygglov påbörjas i februari 2021.
Budget och kostnadsberäkning för projektet uppgår till 1,4 mnkr. Som underlag till ansökan
har föreningen lämnat en finansieringsplan. Av denna plan framgår att medel söks av
Alingsås kommun (0,6 mnkr) och flertalet andra aktörer. Tre har redan beviljat medel för
detta. Kommunledningskontoret har informerats om att föreningen under januari har skickat
fler ansökningar till några av de organisationer som anges i ansökan. Alingsås del om 0,6
mnkr understiger 50 procent av de beräknade kostnaderna för projektet. Innan arbetet kan
påbörjas behöver finansiering och bygglovsprocessen vara klar.
Kommunledningskontoret bedömer att ett beviljande av inkommen ansökan ligger i linje med
viljeriktningen i kommunens budget 2021-2023.
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Ekonomisk bedömning
Beslutar kommunstyrelsen enligt förslaget innebär det en kostnad innevarande år om
maximalt 0,6 mnkr. Kommunledningskontoret bedömer att det är hanterbart.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Mjörns Ångbåtsförening beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 0,6 mnkr.

Beslutet ska skickas till
Mjörns Ångbåtsförening

Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-02-16
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Från: kommunstyrelsen - KLK <kommunstyrelsen@alingsas.se>
Till: PlatinaMail KS <ks.platinamail@alingsas.se>
Ämne: VB: Investeringsbidragsansökan Ångmaskinsverkstad, Mjörns
Ångbåtsförening Alingsås
Skickat: 2021-01-27 08:26:23

Med vänliga hälsningar
Registrator
För kommunstyrelsen
Alingsås kommun
------------------------------------------------kommunstyrelsen@alingsas.se
telefon 0322-61 61 23

Från: Jonas Svantesson <larsjonas.svantesson@gmail.com>
Skickat: den 26 januari 2021 18:24
Till: kommunstyrelsen - KLK
Kopia: Simon Waern; Daniel Filipsson
Ämne: Investeringsbidragsansökan Ångmaskinsverkstad, Mjörns Ångbåtsförening Alingsås

Hej.
Jag heter Jonas Svantesson och är Ordförande i Mjörns Ångbåtsförening i Alingsås.
Vi söker investeringsbidrag till en ny Verkstad på Ångbåtsvarvet i Alingsås för att
kunna utveckla vår ungdomsverksamhet bland annat, mer om det i själva ansökan.
Projektets namn är Ångmaskinsverkstaden.
Jag bifogar följande (totalt 9 dokument):
1. Ansökan med budget- och finansieringsplan.
2. Bygglovsritningar på planerad verkstad.
3. Offert / byggbeskrivning av planerad verkstad.
Vi hoppas på ett positivt besked från er under våren 2021 om möjligt då byggstart
planeras till augusti 2021.
Om du har frågor eller önskar ytterligare information så får ni gärna ringa mig.
VV bekräfta att ni mottagit ansökan och ange diarienummer.
Mvh
Jonas Svantesson
Ordförande Mjörns Ångbåtsförening, Alingsås
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0703-633810
www.herberts.se
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Investeringsbidragsansökan Verkstadsbygge
Mjörns Ångbåtsförening
Lövekullevägen 13 Alingsås

Förslag till ny verkstad
ÅNGMASKINSVERKSTADEN
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Historik
Mjörns ångbåtsförening (MÅF) är en ideell förening som bildades 1976. 1985 köpte föreningen Ångbåtsvarvet i Alingsås som
är basen för vår verksamhet. Samma år köptes S/S Herbert byggd 1905.
Föreningens syfte är att bevara en gammal tradition, att bedriva ångbåtstrafik på sjön Mjörn samt bevara kulturhistoriskt
intressanta föremål. Många företag, föreningar och privatpersoner åker med Herbert. Genom åren har vi totalt haft över 20.000
passagerare och är därmed ett av Alingsås större turistmål. Mjörn är en fantastiskt vacker sjö där vi erbjuder Alingsåsare m.fl.
en båttur i kulturens tecken.
MÅF har förutom ångfartyget Herbert ytterligare två mindre ångbåtar, fyra veteranbåtar, flera tändkulemotorer, gamla
utombordare mm. En del är renoverade och andra är framtida projekt. Vi håller även populära kurser i Ånglära för intresserade
och internutbildning för Herberts besättning.
För drygt fyra år sedan startade vi ett pilotprojekt för ungdomar kallat ”Liten ångbåt på Mjörn”. Ett projekt för att ge ungdomar
möjlighet att lära sig allt om ångbåtar, hur man renoverar, kör och sköter om en ånganläggning ombord på en båt. Projektet har
varit lyckat och har kommit en bra bit på väg och pågår fortfarande. Sjösättning av ångbåten beräknas till sommaren 2021.
Projektet har tagits väl emot av flera ungdomar som inte hittat någon plats i Alingsås föreningsliv tidigare.
Vi har insett att vår nuvarande lilla verkstad är alldeles för trång och behöver därför bygga en ny större på ångbåtsvarvet för att
skapa förutsättningar för att fortsätta vara en attraktiv förening och kunna fortsätta bedriva och utveckla vår verksamhet för
barn, ungdomar och vuxna, en mötesplats för människor där alla är välkomna. Projektets namn är Ångmaskinsverkstaden.
Planering av ny verkstad har pågått under två års tid och vi söker nu investeringsbidrag och sponsring till nybygget från bland
annat Alingsås kommun, Riksantikvarieämbetet, MAXI ICA Stormarknad i Alingsås, Sparbankstiftelsen, Ola Serneke holding.
Vi har redan fått positiva besked från både Sparbankstiftelsen och Serneke.
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Vår plan
En planeringsgrupp i MÅF har under en tid arbetet fram tekniska underlag på verkstaden, tagit fram offerter från leverantörer
och byggnadsfirmor samt varit i kontakt med byggnadskontoret för att klarlägga förutsättningar för bygglov och liknande.
Verkstaden kommer byggas på föreningens fastighet. På platsen finns en befintlig byggnad som skall flyttas till annan plats på
varvet. Måtten på verkstaden blir ca 14,6 x 9,7 meter med en vägghöjd på drygt 4 meter, se bilaga/skiss över byggnaden.
Byggnationen bedömer vi är för omfattande för att göras helt i egen regi så vi planerar att köpa en byggsats inklusive montering
av väggar och tak. Invändig isolering, beklädnad av väggar och målning samt all inredning i lokalen, som svets/slip- och
målarrum utförs ideellt. Även färdigmålning utvändigt, återställning av mark runtom byggnaderna samt flytt av befintlig byggnad
utförs ideellt av föreningens medlemmar. Vår plan är att genomföra byggnationen med början aug 2021 och allt skall vara klart
2023. Innan arbetet kan påbörjas måste vi ha ett godkänt rivnings & bygglov samt finansiering, se bifogad budget. Föreningen
har egna medel avsatta till byggnationen. Resterande belopp planerar vi finansiera med bidrag från olika håll där vi hoppas på
att Alingsås kommun kan tänka sig bidra. Med planerad byggstart i augusti 2021 hoppas vi på ett positivt besked från er under
våren 2021.
Den nya verkstaden kommer innebära stora fördelar för föreningen och Alingsås då vi kan bedriva barn och
ungdomsverksamhet mm på ett mycket bättre sätt där fler kan jobba och träffas på en gång. Vi kommer även kunna ha fler
renoveringsprojekt i gång samtidigt och engagera fler människor i föreningen. Vi ser verkstadsbygget som en nödvändighet för
föreningens utveckling och fortlevnad. Vi hoppas på ett fint och mycket välkommet investeringsbidrag från er.
Jonas Svantesson, Ordförande
Alingsås 2021-01-26
Kontaktuppgifter:

larsjonas.svantesson@gmail.com

Tel: 0703-633810
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Budget

●

Pris byggsats, enligt bifogad offert.

598.500kr

●

Frakt, enligt bifogad offert.

●

Pris montage, enligt bifogad offerter. (252.000kr+216.900kr)

●

Material till svets/slip- och målarrum, färg mm. Arbete utförs av föreningen.

50.000kr

●

Elinstallation, enligt bilaga.

47.553kr

●

Luftvärmepumpar, enligt bifogad offert.

53.500kr

●

Rivnings- & bygglov, enligt uppskattning av A-ås kommun.

55.000kr

●

Kostnader auktoriserad kontrollansvarig samt hållfasthetsberäkningar.

30.000kr

●

Rivning och flytt av befintlig byggnad inkl. material, utförs av föreningen.

20.000kr

●

Ny elfördelning, enligt bifogad offert.

50.000kr

●

Installation av larm, enligt bifogad offert (P.g.a. att befintligt larm inte kan byggas ut).

39.213kr

●

Summa (avrundat uppåt till närmaste tusental)

15.000kr
468.900kr

1.428.000kr
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Finansiering

●

Alingsås kommun, investeringsbidrag max 50% av byggkostnad, bidrag söks.

600.000kr

●

Riksantikvarieämbetet (bidrag till kulturarvsarbete), bidrag söks.

350.000kr

●

Sparbankstiftelsen Alingsås, bidrag utlovat.

100.000kr

●

Ola Serneke holding, sponsring beviljat.

50.000kr

MAXI ICA Stormarknad i Alingsås, sponsring söks.

50.000kr

●

●

MÅF likvida medel.

●

Summa

278.000kr
1.428.000kr
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Offert för elarbete.

Mjörns Ångbåtsförening
Lövekullevägen 13
441 44 Alingsås
Offerten gäller för förberedande elarbete i samband med nybyggnad av verkstad på
Ångbåtsvarvet i Alingsås. Adress Lövekullevägen 13.
Arbetet gäller förberedande arbeten med att göra ny mätaranordning och elfördelning på
fastighetens huvudfördelning av el. Elmatning till stugan och båthusen behöver läggas om till
ny huvudfördelning på verkstadsbyggnaden.
Pris för allt elarbete är 50000kr , femtiotusen, kronor.
I detta pris ingår inte någon schaktning av kabelgravar eller liknande.

Kenneth Svensson El
Solstrålegatan 6
418. 43 Göteborg
Behörighet 491112-5039, gäller för allt elarbete upp till 1000 Volt.
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Offert larm ny verkstad Mjörns Ångbåtsförening
1 st Centralenhet Powermaster 33 EXT PG2
1 st GSM-Modul 350 PM 10
1 st IP-Modul IPlink3
1 st Manöverpanel KP250 inkl. 3 tags Visonic KP-250 PG2
2 st Manöverpanel KP-141 PG 2 inkl. 3 tags Visonic KP-141 PG2
15 st Rörelsedetektorer MP-802 PG 2
mp-802 k9-85 PG2
3 st Kameradetektorer Next Cam K9 PG 2
1 st Utomhussiren med blixt SR 740 PG 2
5st Rökdetektor Visonic SMD-492 PG2
Arbetstid för montering av larmet
Pris 31 370 kr ex moms
Hans Munter Alingsås Vaktbolag AB
Offerten gäller till och med 20201128
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Offert
2021-01-22
Offertnummer 20695
Lundqvist Trävaru AB
lundqvisttravaru.se
0911-480 800
info@lundqvisttravaru.se

Mjörns Ångbåtsförening
44144 ALINGSÅS

Tack för din förfrågan!

VÄGGAR
Maskinhall 9.7 x 14.5 m (Grundyttermått 9.6 x 14.4 m).
Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 4 m)
Väggreglar 45x195
Väggblock anpassas med luftspalt
Ribbpanel med grundmålning (äkta faluröd slamfärg)
Vindduk
Knutbrädor
Foder
Hammarband
Syll
Reglar till innervägg (45x70)
11 mm OSB-skivor till insida yttervägg
OSB-skivor innervägg
13 mm gipsskivor till insida yttervägg
Gipsskivor innervägg
Väggisolering anpassad till regelstomme 195 mm
Väggisolering innervägg (70mm)
Mellanreglar c/c 600
Ångspärr
Installationsskiktsisolering
Liggande 45x45 c/c 600 till insida yttervägg.
Ångspärrstejp
Drevisolering
Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och
knutbrädor.

Giltighetstid
30 dagar
Leveransvecka
Enligt överenskommelse
Betalningsvillkor
Före leverans
Leveransvillkor
Kund ansvarar för lossning
Offererat av
Julia Björkman

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA...
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Offert
2021-01-22
Offertnummer 20695
Lundqvist Trävaru AB
lundqvisttravaru.se
0911-480 800
info@lundqvisttravaru.se

Tack för din förfrågan!

TAK
Takstolar 27°
Sadeltak för snözon 2.0 m. lätt tak
Färdiga gavelspetsar
Råspont 20mm (luckor)
Strö och bärläkt
Underlagspapp T-Tak Domo
Vindskivor
Takfotsbrädor
Underspikning
Midjebleck till gavelspetsar (Röd)
Gipsskivor tak
Komplett plegelplåttak (tegel) 1-kup. med tillbehör
Takisolering 240 mm
Glespanel
Ångspärr
Vindavledare
Takavvattningssystem (antracitgrå) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m

FÖNSTER, DÖRRAR OCH PORTAR
8
2
2
2

Fönster 9x13 (vit) 3-glas fast (trä) Inkl. bleck (Röd)
Vikport Prido Ecolid 3-delad inåtgående i standardkulör 35x35 Inkl. bleck (Röd)
Fönster 9x5 (vit) 3-glas fast (trä) Inkl. bleck (Röd)
Ytterdörr 9x21 (vit) slät, utan glas (Obestämd hängning) Inkl. bleck (Röd)

GRUND
Grundpaket med L-block 300mm, armering, isolering m.m. (exkl. betong & portjärn)

ÖVRIGT
Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och Insektsnät
Exklusive maskin för lossning.
Kund ordnar egen maskin för lossning av pridoport.
Byggnaden kräver en avstyvande vägg på 12m för att få en godkänd
stomstabilitet.
OBS! Kontakta oss 1-2 veckor före önskad leverans av isolering, skivmaterial,
grundpaket då detta ej levereras tillsammans med byggsatsen.

Giltighetstid
30 dagar
Leveransvecka
Enligt överenskommelse

inkl. moms
598 500(478SEK
800 SEK exkl. moms)

PRIS

inkl. moms
15 000(12SEK
000 SEK exkl. moms)

FRAKT

Betalningsvillkor
Före leverans
Leveransvillkor
Kund ansvarar för lossning
Offererat av
Julia Björkman
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Göteborg 17 december 2019
Mjörns Ångbåtsförening
Lövekullevägen 13
441 44 Alingsås
benny.s.johansson@autoliv.com

Anbud 31491 - Installation av 2st luftvärmepumpar inom Ångbåtsverkstaden i Alingsås.
Vi tackar för Er förfrågan, och erbjuder oss att leverera och installera samt driftsätta utrustning
för rubricerat objekt enligt nedan.

Omfattning:

Leverans och installation av följande:


2st inverter kylvärmepumpar Daikin Caldo XR30 med
värmeeffekt 0,8 - 6,7kW och nominell COP 5.34.



Fylld med nytt miljövänligt köldmedium R32.



Innerdelar i väggutförande för placering högt på vägg.



Utedelar placeras på konsoler utsida fasad.



2x5m köldmedieledningar mellan resp. utedel och innerdel.



2x5m styrkablage mellan resp. utedel och innerdel.



Ledningar förläggs om möjligt dolda i plastkanal.



Driftsättning och injustering.

Ingår ej:

Elkraftmatning av utedelar (2st 230/1-10A).

Pris kronor:

42.800:- netto exkl. moms.

Leveranstid:

3-4 arbetsveckor efter order.

Lev. villkor:

Fritt levererat.

KylKontroll Göteborg AB • E A Rosengrens Gata 15 • 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-68 57 20 • email: christer.foleby@kylkontroll.se
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Leveransbestämmelser: KYL2009T

Betalningsvillkor:

30 dagar netto.

Garantitid:

2år.

Anbudets giltighetstid: 30 dagar

Vi hoppas Ni finner vårt anbud fördelaktigt, och står gärna till tjänst med ytterligare uppgifter.

Med vänlig hälsning
KylKontroll Göteborg AB

Christer Foleby

KylKontroll Göteborg AB • E A Rosengrens Gata 15 • 421 31 Västra Frölunda
Tel: 031-68 57 20 • email: christer.foleby@kylkontroll.se
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Optimised Heating 4+

CALDO XRH

Världsledande luft/luftvärmepumpar

Daikins senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat
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Varför du ska välja Daikins

Optimised Heating 4+
Daikin är världsledande inom kyla och värme och har alltid varit en föregångare och innovatör. Därför
var det en självklarhet att ta fram en Daikinprodukt som är anpassad till de krav och behov som finns i
Sverige. Daikins främsta internationella tekniker mötte våra erfarna värmepumpsinstallatörer och tog
del av deras erfarenheter. Det var så Optimised Heating föddes – ett projekt som har utförts
noggrannt med högsta kvalitet och miljötänk.
Med den nya generationen Optimised Heating 4+ kan vi erbjuda ännu varmare och ännu starkare
luftvärmepumpar som dessutom använder sig av det nya, energieffektiva köldmediet R-32. De ger
extra värme när det är riktigt kallt ute. Borta är strömslukande värmekablar. Istället använder värmepumparna sig av en optimerad avfrostningsteknik som ökar effektiviteten ytterligare.

Problemet löst!
I utedelen använder sig Daikin av den senaste generationen av 3-lagers
frihängande värmeväxlare. Den stora fördelen är att det inte behövs någon
strömslukande värmekabel för avisning eller extra jordfelsbrytare för värmepumpen. Ett vanligt problem för luft/luftvärmepumpar, oavsett märke, är
annars att värmekabeln med tiden kan orsaka jordfel. Med Daikins nya teknik
är problemet löst. Daikin har korrossionskyddade värmeväxlare sedan
många år.

Patenterad R32-kompressor
Daikins egenutvecklade och patenterade Swingkompressor har färre rörliga delar
än andra fabrikat vilket ger bättre driftsäkerhet och en ökad livslängd. Optimised
Heating 4 och 4+ har ett mycket bredare effektområde för ett jämnare inomhusklimat jämfört med tidigare modeller. Självklart har den två kammare för en ännu
tystare och vibrationsfriare gång.

Avancerad avfrostningslogik
ger jämnare värme i huset!
Den avancerade mikroprocessorn ser till att maskinen endast avfrostar när
det behövs. Även vid så kalla temperaturer som -25°C kan maskinen, under
rätt förutsättningar, jobba mer än 10 timmar mellan avfrostningarna.

Kraftfull när det gäller

Värmekapacitet (kW)

Optimised heating 4+

Daikins senaste generation luftvärmepumpar

Traditionell teknik

för kallt klimat med Optimised Heating 4+
teknologi säkerställer att maskinen presterar
minst sin nominella effekt ända ner till -25°C.

-35°C

-30°C

-25°C

-20°C

-15°C

-10°C

-5°C

-0°C
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5°C

FÖRBEREDD FÖR

STYRNING
VIA WIFI

NYHET
A

ARAN

TI

X-tra stark
X-tra varm

G

+++

6 ÅRS

*
Modell

XRH30

XRH40

FTXTM30-M + RXTM30-N

FTXTM40-M + RXTM40-N

X-tra effektiv när det är riktigt kallt

Värmekapacitet kW (min-max)

0,8-6,7

0,8-7,2

Värmekapacitet kW (nominell)

3,2

4

Caldo XRH har högsta energiklass och är utvecklad för vårt kalla nordiska

Garanterad värmekapacitet
kW vid -25°C

3,3

4

5,0/4,7/4,6/4,2/3,6

5,5/5,3/5,0/4,5/4,0

klimat. En garanterad värmekapacitet på hela 4,0 kW (XRH40) vid -25°C

Effekt kW vid -7/-10/-15/-20/-25°C

minskar energikostnaden även när det är riktigt kallt ute.
Värme

Nya Caldo XRH genererar upp till 30 % varmare utblåstemperatur**

Kallt klimat

jämfört med tidigare modeller, vilket ökar värmekomforten i ditt hus.

Medelklimat

X-tra varm utblåstemperatur

COP

Optimal temperaturkontroll
Med Caldo XRH kan du justera temperaturen i huset i steg om 0,5°C

Energiklass värme
SCOP
P-design kW

5,34

5,37

A+++

A+++

5,12

5,3

3

3,8

Energiklass värme

A+

A+

SCOP

4,02

4,2

P-design kW

4,4

5,6

Temperaturinställning värme

10-30°C

10-30°C

Kylkapacitet kW (min-max)

0,7-4,5

0,7-5,1

Luften passerar det luktborttagande titanapatit filtret som fångar upp

Kylkapacitet kW (nominell)

3

4

A++

A++

luftburna dammpartiklar och skadliga organiska kemiska ämnen såsom

Kyla

Avancerad luftrening i toppklass

Energiklass kyla

bakterier, virus och allergener. Daikins Flash Streamer bryter därefter ner

SEER

virus- och mögelpartiklar.

Temperaturinställning kyla

Öppen spis-logik

7,7
18-32°C

Optimised Heating generation

4+

4+

Öppen spis logik

JA

JA

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig

Framtidssäkrat köldmedium

JA

JA

då rummet uppnått önskad temperatur. Caldo XRH stänger istället av

Flash streamer

JA

JA

3D-luftflöde

JA

JA

2-areas Intelligent eye

JA

JA

Swingfunktion vertikal/horisontell

JA

JA

Veckotimer

JA

JA

Caldo XRH är extra effektiv och optimerad för att ge högsta

Automatisk återstart

JA

JA

verkningsgrad.

Dimensioner (BxHxD) mm

811/294/272

1040/300/295

kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläktdrift. På så sätt
sprider sig den varma luften och du får en jämnare värme i huset.

Funktioner

7,6
18-32°C

Närvarosensor
Sensorn ”intelligent eye” ger alltid bästa komfort och ökar besparingen.
Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet för att undvika

Inomhusenhet

Energieffektivitet A+++ i värmedrift

(tillbehör).
*Caldo XRH har 6 års produktgaranti (förutsätter garantiregistrering) med möjlighet att försäkra produkten vid
garantitidens utgång vilket ger upp till 16 års trygghet. Om produkten ej är garantiregistrerad gäller 3 års materialgaranti. Fullständig information om garantier och försäkring hittar du på daikin.se
** Gäller från utetemperatur -15°C och kallare

Köldmedium/ Tco2eq/GWP
Utomhusenhet

I inomhusenheten finns ett utrymme för dold placering av wifi-modulen

Luftflöde (m3/min)
Ljudeffekt inomhusdel dB(A)

drag.

Förberedd för wifi

Vikt (kg)
Ljudtryck (värme) inomhusdel dB(A)

Dimensioner (BxHxD)

10

14,5

19-22-26-31-37-45

19-22-26-31-37-46

4,8-5,7-6,8-7,9-10,1-12,7

5,7-7,1-8,9-10,6-13,8-18,4

61

61

R32/0,742/675

R32/0,742/675

763/550/303

763/550/303

Vikt kg

38

38

Ljudtryck dB(A)

49

49

Ljudeffekt dB(A)

61

61

Rek. avsäkring (A)

13

10
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El-installation till Verkstadsbyggnad på Ångbåtsvarvet
2021-01-15
Central med gruppsäkringar, huvudbrytare och jordfelsbrytare
3x32
3x16 - travers
3x16 - värme
3x16 - kompressor
3x16 - uttag NO
3x16 - uttag NV
3x16 - uttag SO
3x16 - uttag SV
3x16 - Smedja
1x10 - Belysning Norr
1x10 - Belysning Syd
1x10 - Belysning Väst
1x10 - uttag NO
1x10 - uttag NV
1x10 - uttag SO
1x10 - uttag SV
1x10 - uttag Väst
Belysning
Lysrör T8 36W - Norr (5*2st)
Lysrör T8 36W - Söder (5*2st)
Lysrör T8 36W - Loft (4*2st)
Lysrör T8 36W - Smedja (2*2st)
Lysrör T8 36W - Mellan (2*2st)
Lysrör T8 36W - Lackrum (2*2st)
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Brytare (1-pol/trapp)
Söder
Norr x2
Smedja
Mellan
Lackrum
Loft
Vägguttag (2-vägs IP44)
Norr *8
Söder *8
Smedja *3
Mellan *2
Lackrum *2
Loft *2
Vägguttag 3x16
Norr *4
Söder *4
Smedja *2
Mellan
Vägguttag 3x32
Söder (vid central)
Dosor
Norr *14
Söder *14
Smedja *4
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Mellan *3
Lackrum *2
Loft *2
Kabel
3G1.5 300m
5G2.5 170m
(detaljer kabelbehov)
bel
-Söder 30m
-Norr 45m
-Väster 50m
10A
-Söder 45m
-Norr 55m
-Väster 55m
16A
-Söder 35m
-Norr 45m
-Smedja 30m
-travers 10m
-kompressor 20m
-värmepump 20m
32A
5m
Klammer
1800 st
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Totalsumma (elbutik.se) 47.453kr
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Offert grundläggning
2021-01-22
Offertnummer 20695
Lundqvist Trävaru AB
lundqvisttravaru.se
0911-480 800
info@lundqvisttravaru.se

Mjörns Ångbåtsförening

Bredd: 9.6 meter
Längd: 14.4 meter
Golvyta: 138.24 m²

44144 ALINGSÅS
MOMENT
- Avtäckning markyta max 35 cm
- Utläggning markduk
- Utläggning dränering
- Utläggning makadambädd ca 15 cm
- Kantbalksavjämning
- Profilutsättning kantblock
- Utsättning kantbalkar
- Utläggning Isolering grund
- Utläggning tjälisolering
- Utsättning Kantarmering
- Utsättning Armeringsmatta
- Gjuta grund, inkl. brädrivning och glättning, alt slodning
- Milersättning
- Etablering/avetablering
- Hyra markvibrator
- Hyra glättare
- Hyra laser
- Betongbil med ränna

ÖVRIGT
- VA-servis (ej inräknat i totalpris): + 8050:- Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESERVATIONER
Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:
- Byggström 3-fas 16A
- Byggvatten
- Ombesörjer att byggavfall tas om hand
- Ombesörjer kabelanvisning och att eventuella hinder i mark blir utmärkta,
exempelvis el, tele m.m.

216 900 SEK

GRUNDPRIS

inkl. moms

Giltighetstid
30 dagar
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Offert grundläggning
2021-01-22
Offertnummer 20695
Lundqvist Trävaru AB
lundqvisttravaru.se
0911-480 800
info@lundqvisttravaru.se

- Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
- Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggplatsen
- Ansvarar för snöröjning
- Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på
byggplatsen.
- Att material till grunden placeras i nära anslutning till byggplats
- Att informera om försvårande förutsättningar, t.ex. lutande mark runt grund,
hinder eller dåligt med utrymme runt grunden.
- Att huvudledning för vatten och avlopp alt. stenkista är utmärkt.
- Att dagvattenledning för dränering alt. stenkista är utmärkt.
- Ansvarar för att grunden täcks eller/och vattnas för att minska risken för
krympsprickor
Övriga reservationer:
- Tjäle max. 30 cm.
- Reservation mot mark med otillräcklig bärighet, vatten och vattensjuk mark, sten
över 0.5m³ samt träd och stubbar.
- Entreprenadsgräns är lika med 1 meter utanför grund.
Övriga önskemål utöver ovan avtalas direkt med entreprenör på byggplatsen:
- Övrig grävning
- Dragning golvvärme
- Ihopkoppling el, vatten samt avlopp
- Installation av extra golvbrunnar och avsättningar
- Trädfällning
- Stubbrytning
- Bortforsling schaktmassor
- Garageinfart

LEVERANS- OCH MONTAGETID
Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Prelimnär leveransvecka av grunden finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt. Slutgiltig tidpunkt för montage fastställs vid undertecknande av ABS18
kontrakt.

216 900 SEK

GRUNDPRIS

inkl. moms

Giltighetstid
30 dagar
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Montageoffert
2021-01-22
Offertnummer 20695
Lundqvist Trävaru AB
lundqvisttravaru.se
0911-480 800
info@lundqvisttravaru.se

Mjörns Ångbåtsförening

Bredd: 9.6 meter
Längd: 14.4 meter
Höjd: 4 meter
Taklutning: 27 grader

44144 ALINGSÅS

MOMENT
- Montage syll inkl. sylltätning
- Montage väggblock
- Montage hammarband
- Montage vägg ovan port- / fönsteröppning
- Montage gavelspetsar
- Montage takstolar
- Montage råspont, strö, bärläkt och papp
- Vindskivor
- Takfotsbrädor
- Gavelbeslag samt fotplåtar
- Yttertak inkl. nock- och tätband (plåt)
- Takavvattning - hängrännor
- Takavvattning - stuprör
- Underspikning takutsprång samt ev. insektsnät
- Montage fönster inkl. utvändigt foder och bleck
- Montage dörr inkl. utvändigt foder och bleck
- Knutbrädor
- Isolering, ångspärr, mellanreglar till väggar
- Glespanel och ångspärr till innertak.
- Isolering till innertak/mellanbjälklag
- Montage vindavledare

ÖVRIGT
- Övriga önskemål enligt överenskommelse med snickare (faktureras av snickare)

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESERVATIONER
Vi förutsätter att byggherren tillhandahåller följande:
- Byggström

252 000 SEK

MONTAGEPRIS

inkl. moms

Giltighetstid
30 dagar
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Montageoffert
2021-01-22
Offertnummer 20695
Lundqvist Trävaru AB
lundqvisttravaru.se
0911-480 800
info@lundqvisttravaru.se

- Ombesörjer att byggavfall tas om hand
- Ombesörjer att eventuella hinder i mark blir utmärkta, exempelvis el, tele m.m.
- Att erforderliga tillstånd finns och är giltiga
- Att framkomlig väg med tillräcklig bärighet finns fram till byggplatsen
- Ansvarar för snöröjning
- Ansvarar att plattan följer angivna grundmått samt att grundens ytterkanter är
hela och plana för att möjliggöra enkel infästning av vägg.
- Att varmt utrymme för mat, fika och toalettbesök finns tillgängligt på
byggplatsen.
- Att material till byggsatsen placeras i nära anslutning till grunden enl.
lossningsinstruktion.
-Att informera om försvårande förutsättningar, t.ex. lutande mark runt grund
och/eller hinder och tight med utrymme runt grunden.

LEVERANS- OCH MONTAGETID
Montagevecka bestäms i samråd mellan kund, montör samt montageansvarig hos
Lundqvist Trävaru AB. Prelimnär leveransvecka för byggsatsen finner ni på dess
orderbekräftelse, denna kan komma att justeras då startvecka för montage är
fastställt. Slutgiltig tidpunkt för montage fastställs vid undertecknande av ABS18
kontrakt.

252 000 SEK

MONTAGEPRIS

inkl. moms

Giltighetstid
30 dagar
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Förslag till samrådsunderlag
inför budget för GR 2022
15
2021.085 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-02-18
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2021.085 KS

Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022
Ärendebeskrivning
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) översänder förslag till samrådsunderlag inför
budget 2022 för GR med hemställan om synpunkter. Enligt förbundsstyrelsens beslut 202011-27, § 221, har förslaget om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till
72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande rambudget
inför 2022 för att beredas i medlemskommunernas samråd under våren 2021.
Förbundsdirektören fick även i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till och
med år 2023, vilket kommunerna eventuellt har att ta ställning till först inför rambudget 2023.
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att
yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande år.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret ser inga behov av att yttra sig över samrådsunderlaget inför
budget för GR år 2022.
Årsavgiften till GR beräknas som kronor per kommuninvånare. Årsavgiften per invånare
föreslås minska. Kommunledningskontoret anser att Göteborgsregionens kommunalförbunds
(GR) förslag till budget 2022 ska godkännas.
Ekonomisk bedömning
Årsavgiften till GR är omhändertagen i budget 2021-2023 för Alingsås kommun.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förslag till budget 2022 godkänns.
Beslutet ska skickas till
GR

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-02-18
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-02-12
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 237. Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022
Diarienummer: 2021-00005.021
Beslut
Bilagda samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med hemställan
om synpunkter senast den 1 april 2021.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna
tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för
nästkommande år. För 2022 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför
rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR
tillhanda senast 1 april 2021. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 7 maj och
förbundsfullmäktige 15 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av
2021 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 19 november och i
förbundsfullmäktige 14 december.
Beslutsunderlag
•

Rambudget 2022

•

Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk)

•

Plan och detaljbudget 2021 (länk)

•

Protokollsutdrag § 221

•

Styrelseärende 7 – 2020-11-27

Skickas till
Medlemskommunerna

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-02-12
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen – ärende 3
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-01-11, diarienummer: 2021-00005.021

Förslag till samrådsunderlag inför budget
för GR 2022
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända bifogade samrådsunderlag till
medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2021.

Sammanfattning av ärendet
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna
tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande
år. För 2022 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför rambudget tagits fram.
Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR tillhanda senast 1 april 2021.
Beslut fattas i förbundsstyrelsen 7 maj och förbundsfullmäktige 15 juni.
Rambudgeten kompletteras under senare delen av 2021 med en detaljbudget som
beslutas i förbundsstyrelsen 19 november och i förbundsfullmäktige 14 december.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•

Rambudget 2022
Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk)
Plan och detaljbudget 2021 (länk)
Protokollsutdrag § 221
Styrelseärende 7 – 2020-11-27

BESKRIVNING AV ÄRENDET

Bakgrund
Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med beredning av
samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en
konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för kommunalförbundet att
sänka årsavgiften med upp till tio procent.
Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-09-24 presenterades ett antal åtgärder
att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift från
medlemskommunerna på upp till tio procent. Som en konsekvens av att en
eventuell reduktion av årsavgiften med tio procent skulle få allt för stora
konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter togs därefter ett
omarbetat och reducerat förslag fram, som låg till grund för förbundsstyrelsens
beslut 2020-11-27.
Viktigt att konstatera är att Göteborgsregionens kommunalförbund finansiellt inte
fungerar som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt
bolag. Förbundet är mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större

Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022

1 (3)
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Förbundsstyrelsen – ärende 3
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-01-11, diarienummer: 2021-00005.021

koncern. Årsavgiften har ett högt värde som bekräftelse på den överenskommelse
som fattats mellan kommunerna trots att den utgör en mindre del av förbundets
omsättning. Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och
påverka utifrån storstadsregionens intressen. En minskning av årsavgiften får
direkt negativa konsekvenser inom olika områden, vilket framgår av bifogat
styrelseärende 7, från 2020-11-27.
Enligt förbundsstyrelsens beslut 2020-11-27, § 221, har förslaget om att reducera
årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och med
verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande rambudget inför 2022 för att
beredas i medlemskommunernas samråd under våren 2021. Förbundsdirektören
fick även i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till och med år
2023, vilket kommunerna eventuellt har att ta ställning till först inför rambudget
2023
Strategisk inriktning
Till rambudget 2022 bifogas strategisk inriktning för GR 2020-2023 som antogs av
förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har gjort i detta dokument,
utan det ligger fast för hela perioden. Syftet med en flerårig strategisk inriktning är
att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar
samt bättre tillgodose kraven på uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att
den strategiska inriktningen ligger till grund för den årliga planen, där
utmaningarna konkretiseras i form av fokusområden för uppföljning. I sista steget i
styrkedjan följs planen upp i delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt
budgetår. Genom att den strategiska inriktningen 2020-2023 nu på nytt översänds
till medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga
rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta
arbete med att möta utmaningarna i strategin under 2022.
Utredning om GR:s politiska organisation
Nyckelordet i arbetet med den strategiska inriktningen har varit involvering.
Politiska grupper och nätverk inom GR fick under 2019 ge inspel kring vilka
utmaningar medlemskommunerna står inför under de närmaste åren.
På styrelsekonferensen 2019 diskuterade förbundsstyrelsen nästa steg i arbetet
med den strategiska inriktningen och landade i ett uppdrag till förbundsdirektören
att utreda vilken politisk organisation och struktur som är mest relevant för att
genomföra förbundets uppdrag. Utredningen är genomförd och
förbundsfullmäktige gav 2020-12-15 i uppdrag åt förbundsstyrelsen att med
utgångspunkt från den genomförda utredningen ta fram ett förslag på politisk
organisation för GR inför mandatperioden 2023-2027.
Förbundsstyrelsen har uppdragit åt sitt presidium att ta fram arbetsformer inför
fortsatt process och i synnerhet inför diskussionen på strategidagen 19 mars.
Presidiet har tillsatt en arbetsgrupp bestående av representanter från respektive
parti av de nio som har en plats i förbundsstyrelsen.
Tidplanen för uppdraget ser ut som följer:
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• 19 mars 2021 – förbundsstyrelsen diskuterar utredningen vid en strategidag.
• Mars-maj 2021 – förslag till politisk organisation för kommande
mandatperiod arbetas fram
• Maj 2021 – förslag till politisk organisation för kommande mandatperiod
antas av förbundsstyrelsen
• Maj-september 2021 – Under förutsättning att förbundsstyrelsen föreslår
förändringar i den politiska organisationen för kommande mandatperiod går
förslag till ny organisation på remiss till kommunerna
• Hösten 2021 - kommunernas remissvar hanteras i förbundsstyrelsen
• 19 november 2021 – förbundsstyrelsen beslutar om förslag till ny
organisation inkl. ändrad förbundsordning
• 15 december 2021 – förbundsfullmäktige beslutar om förslag till ny
• organisation inkl. ändrad förbundsordning.
• Januari - april 2022 – Ändrad förbundsordning antas i
• kommunernas fullmäktigeförsamlingar
• Juni 2022 - Fastställande av ny organisation inklusive förändrad
förbundsordning att gälla från och med 1 januari 2023.
Kulturutredningen
I samrådet med medlemskommunerna 2019 kommenterade Göteborgs stad att
staden ser positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social
sammanhållning och trygghet i den strategiska inriktningen. Som en följd av detta
fick förbundsdirektören i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på
möjlig samverkan inom kulturområdet i Göteborgsregionen, i likhet med övriga
kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om
medlemskommunerna ställer sig positiva redovisa vad en sådan samverkan skulle
innebära. Utredningen har genomförts och efter beslut i förbundsstyrelsen
skickades i december ett förslag om samverkan inom kulturområdet på remiss till
medlemskommunerna med svarsdatum 1 april 2021. En samverkan inom
kulturområdet kan komma att påverka framtida årsavgifter till GR.
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Bo Andersson
Ekonomichef

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna
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EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2021–2022
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023.
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med
styrningen av verksamheten.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2020 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen
till 1 049 262 vilket är en ökning med 7 412 invånare jämfört med 31/12 2019.
Den definitiva årsavgiften för 2022 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2020 och angiven
årsavgift för 2022 i detta underlag ska därför ses som preliminär. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att reducera årsavgiften för medlemskommunerna från och med 2022. Förslaget
är att årsavgiften per invånare sänks från 75,52 kr/invånare till 72,64 kr/invånare. Föreslagen budget
för 2022 är beräknad på den föreslagna lägre nivån.
Årsavgiften beräknas efter föreslagen reduktion utgöra cirka 12 procent av GR:s beräknade omsättning 2022.
Resterande del av omsättningen (88 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU,
Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samverkansavtal.

RESULTATBUDGET 2021 SAMT PROGNOS 2022, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts.
GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultatbudgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive
verksamhetsår.
GR har beslutat om en underbalanserad budget 2021 på 4 500 tkr framför allt kopplat till en fortsatt planerad insats inom Gymnasieantagningens IT-utveckling. Dessa medel avräknas från de sedan
tidigare öronmärkta medlen från erhållna intäkter från tecknat samverkansavtal med STORSTHLM.
GR:s ordinarie verksamhet beräknas redovisa ett positivt resultat på +500 tkr för såväl 2021 som
för 2022.
GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid
grund att stå på även efter det beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2021.
Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat
resultat för fastställd budget 2021 samt prognos 2022.

RESULTATBUDGET GR (TKR)
Verksamhetens intäkter
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

Inkomstskatt
Årets resultat

2

Budget 2021
622 606
50 125
28 556
-624 785
-2 971
-5 150
-5 150
650

GR

Budget 2022
624 196
51 657
27 583
-622 186
-2 500
-490
-490
1 000

-4 500
-

-10
500
-

-4 500

500
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen
på kort och lång sikt.
Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger
den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförutsedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.
Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och
kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalningarna.

Medlemskommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk
justering av årsavgiften 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorporerades som en
ordinarie verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av års
avgiften. Ungefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med
2  kronor per invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.
Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsstyrelsen föreslår en sänkning av årsavgiften med
2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2022 blir då 72,64 kr/invånare.
Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2021 tillsammans med förslag 2022 efter
reduktion framgår av tabell nedan.

Årsavgiftens fördelning per kommun 2021
samt förslag 2022, (tkr)

Balansbudget 2021–2022, tkr.

BALANSBUDGET
TILLGÅNGAR
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
III: Finansiella anläggningstillgångar

GR
Budget
2021-12-31
35 593
5 727
10 775
19 091

Budget
2022-12-31
33 093
3 692
10 310
19 091

B. Bidrag till infrastruktur

-

-

C. Omsättningstillgångar
I. Förråd mm
II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa & Bank
S:A TILLGÅNGAR

320 933
38 409
92 539
189 985
356 526

275 738
18 111
73 305
184 322
308 831

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital
41 074
I. Årets resultat
-4 500
II. Resultatutjämningsreserv
III. Övrigt eget kapital
45 574
B. Avsättningar

41 574
500
41 074

-

-

C. Skulder
I. Långfristiga skulder
II. Kortfristiga skulder

315 452
315 452

267 257
267 257

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
& SKULDER

356 526

308 831

12,8%
89,6%

13,3%
96,4%

Soliditet
Likviditet (kassalikv)

3

ÅRSAVGIFT
Kommun

2021

2022

Ale

2 371

2 307

Alingsås

3 128

3 024

Göteborg

43 747

42 360

Härryda

2 868

2 772

Kungsbacka

6 374

6 163

Kungälv

3 499

3 414

Lerum

3 214

3 118

Lilla Edet

1 066

1 034

Mölndal

5 238

5 083

Partille

2 967

2 869

Stenungsund

2 022

1 960

Tjörn

1 210

1 173

Öckerö

975

941

Summa

78 681

76 218
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GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen.
Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån antalet
kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2022 uppgår till 76 218 tkr. Av den
sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 35 procent eller 25,42 kronor per kommuninvånare
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.
Airport Region Conference (ARC) är en ideell förening. Medlemmarna på frivillig basis
är regioner, kommuner och andra offentliga organisationer i Europa som har en internationell
flygplats i grannskapet. Uppdraget är att balansera de ekonomiska fördelarna med att ha en
flygplats i regionen mot dess miljöpåverkan och livskvalitet för medborgarna. Föreslås utgå
från och med år 2022.
Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad.
Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med
Göteborgsregionens medlemskommuner.
GU Reväst är en enhet inom Handelshögskolan. Uppdraget är att genom seminarier, konferenser och samtal stärka banden mellan de olika aktörerna samt vara ett informationsforum
och kontaktnät för regional forskning, både inom och utanför Västsverige. Föreslås utgå från
och med år 2022.
Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg &
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige.
Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samverkan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.
Internationella Skolan Göteborgsregionen (ISGR) är ett av GR helägt aktiebolag. ISGR
har Göteborgsregionen som upptagningsområde. ISGR startades 1997 utifrån ett långtgående
behov av en internationell skola och i samverkan med de 13 medlemskommunerna, regionens
näringsliv och universitetsverksamhet. Föreslås utgå från och med år 2022.
Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och
forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.
Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region
Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en sammanslutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna
kommunernas intressen på en regional nivå.

Tabell: Transfereringar 2021 och förslag 2022, (tkr)

TRANSFERERINGAR
Organisation

ARC
BRG
GU Reväst
Göteborg & Co
ISGR
Urban Futures
Västkom
Västkuststiftelsen
Totalt

Budget 2021
32
20 000
60
1 100
1 000
400
1 975
3 988
28 556

Budget 2022
20 000
1 100
400
1 975
4 108
27 583

4
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se

5
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-11-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Protokollsutdrag
§ 221. Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022
Diarienummer: 2020-00230
Beslut
Föreliggande förslag om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till
72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetas in i GR:s
rambudget inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna
hanterar under våren 2021.
Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till
och med år 2023.
Sammanfattning av ärendet
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till
inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022
redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till
tio procent.
Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent
skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter
uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett
omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens
sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta
beslutsärende.
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till utsänt förslag samt yrkar därutöver att
förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda en eventuell frysning
av årsavgiften till och med år 2023.
Miguel Odhner (S) samt Martin Wannholt (D) yrkar bifall till ordförandens
yrkande inklusive tilläggsyrkandet.
Karin Pleijel (MP) yrkar tillsammans med Daniel Bernmar (V) avslag på utsänt
förslag inklusive ordförandens tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på utsänt förslag och finner att det bifallits.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att det bifallits.

Justeras:
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SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelse – ärende 7
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, ekonomichef
Datum: 2020-11-27, diarienummer: 2020-00230

Förslag till reducering av årsavgiften till GR
från och med 2022
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag om att
reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och
med verksamhetsåret 2022.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att detta förslag arbetas in i GR:s rambudget
inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna hanterar
under våren 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till
inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022
redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till
tio procent.
I tjänsteskrivelse som lyftes till förbundsstyrelsen vid sammanträdet 2020-09-24
presenterade ett antal åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en
sänkning av GR:s årsavgift från medlemskommunerna på upp till tio procent. En
neddragning av årsavgiften i den storleken skulle få stora negativa konsekvenser i
verksamheten i paritet med storleken på neddragningen. Finansiellt fungerar inte
förbundet som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt
bolag. Förbundet är mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större
koncern. Årsavgiften har ett högt värde som bekräftelse på den överenskommelse
som fattats mellan kommunerna trots att den utgör en mindre del av förbundets
omsättning. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom
följande områden – i relation till storleken på neddragningen.
•

•

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot
medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss
del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk
förknippad med neddragningen av årsavgiften.
Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det innebär
att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till våra 13 medlemskommuner minskar. Den externa projektfinansieringen uppgår till cirka
73 000 tkr. Konsekvensen kommer att resultera i lägre utvecklingskapacitet inom GR (medlemskommunerna). Idag har tredje part ett högt
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Datum: 2020-11-27, diarienummer: 2020-00230

•

•

förtroende för GR. Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla
igång samarbeten och relationer som byggts upp under lång tid kan
riskera förtroendet för förbundet.
De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och avstämning
sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och handlingskraft för
förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.
Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas anställda
komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för
omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna
relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften.

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån
storstadsregionens intressen.
•
•
•

•

•

Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlemskommunerna
framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso- och sjukvård minskar.
Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på ett
effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag.
BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan
inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, kompetensförsörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning. Årsavgiften
finansierar delar av dessa insatser.
ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling till
EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska
vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer
arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR.
BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.

En del av de ursprungliga åtgärderna som lyftes fram påverkar GR:s olika
transfereringar till andra organisationer. I ett fall föreslogs även en förändring i
nuvarande ekonomimodell där finansiering som idag tas in via årsavgift istället
föreslås tas in direkt från medlemskommunerna.
Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent
skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter
uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett
omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens
sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta
beslutsärende.
Beskrivning av pågående process och tidplan
• 24 september - En första inledande presentation av det pågående arbetet och
med de förslag som föreligger presenterades vid förbundsstyrelsens möte
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• 16 oktober – fortsatt diskussion i förbundsstyrelsen efter insamlade
synpunkter.
• 27 november 2020 – beslut fattas i förbundsstyrelsen. Beslutet om
oförändrad alternativt justerad årsavgift till GR påverkar rambudget 2022.
• December 2020-januari 2021 – beslutet ligger till grund för det ordinarie
arbetet med samrådsunderlag inför rambudget 2022
• 12 februari 2021 – beslut om samrådsunderlag i förbundsstyrelsen
• Februari 2021 – april 2021 - samråd i medlemskommunerna
• Maj 2021 – FS fattar beslut inför FFM
• Juni 2021 – beslut i förbundsfullmäktige om budget 2022

Beslutsunderlag
• Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag
BESKRIVNING AV ÄRENDET

Bakgrund och syfte
I samband med kommunernas samråd inför rambudget för GR 2021 aktualiserades
frågan om storleken på kommunernas årsavgift till GR. I dagsläget är årsavgiften
75,52 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget i Göteborgsregionen.
Fem kommuner - Ale, Härryda, Lilla Edet, Mölndal och Partille – lyfte fram årsavgiften i sina återkopplingar till GR. Ale, Härryda och Lilla Edet ville se en
sänkning av årsavgiften och en anpassning av verksamheten utifrån detta. Ale
ansåg även att GR utifrån sitt uppdrag ska fokusera på, och se över, verksamhetens
nytta för samtliga medlemskommuner. Härryda ansåg att inga nya verksamheter
inom GR ska startas som kräver högre kostnader per invånare och att GR även bör
se över transfereringarna till andra organisationer. Lilla Edet menade att GR:s
verksamhet ska fokuseras på kommunernas kärnverksamheter. Mölndal ville få en
konsekvensbeskrivning av en sänkning av årsavgiften med tio procent och Partille
förordade en oförändrad årsavgift men önskade en tydlig redovisning av
årsavgiften används till.
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudgeten inför 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till
inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022
redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till
tio procent.
GR:s uppdrag
GR:s uppdrag beskrivs i förbundsordningen. Här står bland annat att GR ska verka
för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna
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samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt. Utifrån förbundsordningen har förbundsfullmäktige fastställt en strategisk inriktning för åren
2020–2023. Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göteborgsregionen främst
behöver fokusera på för att uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra
Götaland. Det finns också en årlig rambudget kopplad till inriktningen.
Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument. Här slås fast att
Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region
som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Regionen ska utvecklas i balans
mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Strukturbild för
Göteborgsregionen innehåller regionala överenskommelser för fysisk planering.
Vision Västra Götaland – det goda livet är gemensam för hela territoriet.
Plan och detaljbudget som beslutas av fullmäktige i december beskriver vilka
aktiviteter GR ska genomföra under året. Planen följs upp under året i två
delårsrapporter samt i årsredovisningen.
Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län
är det Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin.
Tidsperiod för nästa strategi är 2021–2030, RUS 2030, och den tas fram i nära
samarbete med många aktörer, så även kommuner och kommunalförbund.
Byggstenar i GR:s ekonomi
Medlemskommunerna bidrar finansiellt på olika sätt för att öka utvecklingskapaciteten i den egna kommunen genom att arbeta tillsammans i GR. Förbundet
har ett antal olika finansieringskällor för att genomföra uppdragen som är
formulerade i förbundsordningen. Finansiellt fungerar inte förbundet som en
anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag. Förbundet är
mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större koncern.
Diagram 1. Omsättningen olika delar på GR
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Som framgår av cirkeldiagrammet ovan uppgick årsavgiften till 76 469 tkr för
helåret 2019. Det motsvarade ungefär 15 procent av GR:s totala omsättning som
uppgick till 518 451 tkr för samma år. Trots att årsavgiften utgör en mindre del av
den totala omsättningen i förbundet så har den ett högt värde som bekräftelse på
den överenskommelse som fattats mellan kommunerna. Den utgör kärnan i
ekonomin.
Årsavgiften räknas upp med befolkningstillväxten i Göteborgsregionen, vilket
innebär en 1,1--1,3 procents ökning per år. Denna uppräkning täcker inte kostnadsökningen vilket innebär att det finns en inbyggd årlig effektivisering i systemet.
Övriga 85 procent av GR:s verksamhet finansieras genom olika slags externa medel
såsom projektintäkter, samverkansavtal, statsbidrag och deltagaravgifter, se
diagram 1. Exempel på viktiga externa finansiärer är Västra Götalandsregionen,
Vinnova, Tillväxtverket, ESF, SKR, Skolverket, Länsstyrelsen m.fl.
Av den samlade årsavgiften transfereras 37 procent (28 640) tkr vidare till olika
samverkansorganisationer. Hur dessa transfereringar för innevarande år fördelas
till våra olika samverkansparter framgår av nedanstående tabell.
Tabell 1: Transfereringar 2020, budget (tkr)

Organisation

Budget 2020

ARC

33

BRG

20 000

Europa Direkt
GU Reväst

200
60

Göteborg & Co

1 100

ISGR

1 000

Mistra
Västkom
Västkuststiftelsen
Totalt

400
1 975
3 872
28 640

En specifikation över hur den delen av årsavgiften (mkr) som används inom GR
efter transfereringar framgår av nedanstående cirkeldiagram.
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Diagram 2

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk förknippad med
neddragning av årsavgiften.
Konsekvenserna som beskrivs som en effekt av föreslagna åtgärder uppstår dels
inom ramen för det arbete som görs inom de sektorer som beskrivs i diagram 2
ovan förutom två: Gymnasieantagningen och FoU i Väst, men också i diagrammet
som visar förbundets olika finansieringskällor (diagram 1). Den största ekonomiska
risken är att finansiering till gemensamma projekt från externa parter minskar.
Coronapandemin och kopplingen till effekterna av sänkt årsavgift
Coronapandemin påverkar hela samhället, så även i GR:s verksamhet.
Konsekvenserna utifrån covid-19 har inneburit stora verksamhetsanpassningar.
Sedan pandemins utbrott har samverkan mellan kommun och region förstärkts
genom ett intensivt arbete för att möta utmaningarna. GR har tagit en aktiv roll
med att stärka befintliga samverkansstrukturer och arbetar nära Västra Götalandsregionen (VGR), inklusive Smittskydd och Vårdhygien; Vårdsamverkan
Västra Götaland (VVG); Västkom; övriga kommunalförbund och medlemskommunerna. Det handlar bland annat om att dela kunskap, diskutera aktuella
frågor och arbeta utifrån gemensamma rutiner.
Under året har GR som organisation förlorat intäkter för flera miljoner kronor på
grund av inställda utbildningar, konferenser och mässor. GR:s ledningsgrupp
arbetade under våren fram en riskbedömning för ekonomisk påverkan på kort
(fram till sommaren), mellanlång (hösten) och lång sikt (årsskiftet och därefter).
En handlingsplan med åtgärder har arbetats fram och verkställs under året.
Samtidigt har organisationen blickat framåt och ställt om verksamheten utifrån nya
behov i våra medlemskommuner vilket bidragit till att utmaningarna så här långt
har kunnat lösas. Ledningsgruppen i GR följer kontinuerligt utvecklingen för att
kunna fatta de beslut som krävs utifrån myndigheternas rekommendationer och
utifrån hur pandemin kan komma att påverka verksamheten framgent.
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Till skillnad från alla kommuner och regioner i Sverige, som erhåller bidrag och
kompensationer för ökade kostnader och lägre skatteintäkter, har GR inga möjligheter att som kommunalförbund kunna ansöka om och/eller erhålla bidrag ur de
paket som regeringen sjösatt under vår/sommar.
Konsekvenser för verksamheten av en sänkning av årsavgiften
Förbundsdirektören fick primärt i uppdrag att till förbundsstyrelsen redovisa och
konsekvensbeskriva en eventuell reduktion av årsavgiften på upp till tio procent.
Då de negativa konsekvenserna skulle bli allt för stora ombads förbundsdirektören
att ta fram ett omarbetat och reducerat förslag. Förslaget skulle inte i förlängningen
innebära att våra samverkanspartners skulle behöva vända sig direkt mot våra
medlemskommuner om motsvarande belopp. Ett nytt förslag presenterades vid
förbundsstyrelsens möte 2020-10-16 och som innebar en reduktion av årsavgiften
med cirka 4 procent. I det senare förslaget var framför allt de tidigare
reduktionerna av lämnade bidrag till BRG och Göteborg & Co ej längre berörda.
Den finansiella effekt av vad den föreslagna minskningen innebär per kommun
framgår av nedanstående tabell. Ur densamma framgår att den direkta ekonomiska
effekten för GR:s medlemskommuner varierar allt från 37 tkr för vår minsta
medlemskommun till 1 668 tkr för vår största medlemskommun.
Tabell 2. Finansiell konsekvens av föreslagen reduktion av årsavgiften med 4%

Kommun

Avgift 2021 enl plan

Minus 4%

Skillnad

Ale

2 371 479

2 281 041

-

90 438

Alingsås

3 128 038

3 008 749

-

119 290

Göteborg

43 747 301

42 078 972

-

1 668 329

Härryda

2 868 023

2 758 649

-

109 374

Kungsbacka

6 373 510

6 130 453

-

243 058

Kungälv

3 499 295

3 365 847

-

133 448

Lerum

3 214 735

3 092 140

-

122 596

Lilla Edet

1 065 512

1 024 878

-

40 634

Mölndal

5 238 369

5 038 601

-

199 768

Partille

2 967 105

2 853 953

-

113 152

Stenungsund

2 022 199

1 945 081

-

77 118

Tjörn

1 209 528

1 163 402

-

46 126

Öckerö

975 416

938 218

-

37 198

Summa

78 680 512

75 679 984

-

3 000 528

GR befinner sig i ett omfattande omställningsarbete för att klara ingångna avtal och
påbörjade uppdrag utifrån de konsekvenser som Coronapandemin haft och
kommer att ha på verksamheten. Organisationen ställer om i alla verksamhetsdelar
för att möta medlemskommunernas nya behov av insatser som blivit tydliga under

Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022

Sida 267 av 280

7 (10)

Förbundsstyrelse – ärende 7
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, ekonomichef
Datum: 2020-11-27, diarienummer: 2020-00230

coronapandemin. Det gäller exempelvis omställning i näringslivet genom
kompetenshöjande insatser och matchning av olika slag (Kompetensnavet,
Branschråden) insatser inom äldreomsorgen (samordning mellan kommuner och
utbildningssamordnare inom den statliga satsningen äldreomsorgslyftet) stöd i
skolans pedagogiska verksamhet när undervisningen ska ske digitalt. Det handlar
också om insatser inom området infrastrukturplanering när tidplanen för att ta
fram regional och nationell plan ändras. Organisationens flexibilitet och möjlighet
att möta tempoväxlingar i handlingskraft är en förutsättning för snabb omställning.
Aktörer med uppdrag att utveckla samhället genom att fördela utvecklingsmedel
letar efter professionella och mogna mottagarorganisation som klarar att äga och
driva komplexa utvecklingsprojekt. Detta gör GR.
Flertalet finansiärer premierar större samverkansprojekt med många deltagande
parter. GR är en av Västsveriges stora projektägare och arbetar med effektiva
metoder för att utveckla och leda stora projekt som når breda målgrupper i de
kommunala verksamheterna. GR har det tydliga uppdraget att stärka medlemskommunernas möjligheter att ta del av olika slag av finansiering och att växla upp
insatta medel oavsett om det gäller pengar eller arbetstid. Den ekonomiska effekten
uppstår exempelvis genom att medlemskommunerna tillsammans uppnår storskalighet i sättet att arbeta med utvecklingsprojekt. Kommunerna samordnar sig
smart kring vissa funktioner inom kärnverksamheten. Utvecklingskapaciteten ökar
i och med det gemensamma arbetet i förbundet.
GR:s nätverksstruktur möjliggör för kommunerna att tillsammans prioritera
strategiska frågor och större samverkansprojekt, samt bidrar till spridning av
resultat, tillvaratagande av erfarenheter och hävstångseffekter som kan vara svåra
att nå för en enskild kommun.
Minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom följande områden
– i relation till storleken på neddragningen. Ett antal exempel på dessa
konsekvenser redovisas här nedan.
•

•

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot
medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss
del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk
förknippad med neddragningen av årsavgiften.
Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det
innebär att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till medlemskommunerna minskar (extern projektfinansiering uppgår idag till ca 73
mkr) Konsekvensen blir lägre utvecklingskapacitet i GR (medlemskommunerna). Idag har tredje part ett högt förtroende för GR.
Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla igång samarbeten och
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•

•

relationer som byggts upp under lång tid kan riskera förtroendet för
förbundet.
De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och
avstämning sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och
handlingskraft förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.
Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas
anställda komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för
omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna
relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften.

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån
storstadsregionens intressen.
•

•
•

•

•

Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlemskommunerna framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso-och
sjukvård minskar.
Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på
ett effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag.
BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan
inom områden som infrastruktur, samhällsplanering,
kompetensförsörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning.
Årsavgiften finansierar delar av dessa insatser.
ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling
till EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska
vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer
arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR.
BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.

Ett beslut om reduktion på föreslagna 4 procent, vilket motsvarar 3 000 tkr, får
självfallet konsekvenser som beskrivs i handlingen. Det omarbetade förslaget och
dess åtgärder som nu lyfts fram i denna handling innebär en omställning i GR:s
interna verksamhet på motsvarande 1 708 tkr med de konsekvenser som det
innebär i form av interna effektiviseringar, omställningar och personalreduktioner.
De föreslagna åtgärderna innebär också att de belopp som transfereras till
samverkansparter föreslås reduceras med 1 292 tkr, med de konsekvenser som
beskrivs i underlaget. Här ingår inte den in kind-tid som läggs ner i samband med
dessa samarbeten.
I bifogad matris – bilaga 1 - presenteras de åtgärder som avses att vidtas och dess
konsekvenser, om beslut om sänkt årsavgift fattas i enlighet med förslaget.
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Belopp och konsekvensbeskrivning utifrån nedan lagda förslag
Lämnade bidrag

ARC

Europa Direkt

Reväst

Belopp

32 500

200 000

60 000

Bilaga 1

Konsekvens
Medlemskapet i Airport Region Conference (ARC) delas mellan Göteborgsregionen och Härryda kommun. ARC har
under de senaste åren utvecklats mer mot att vara en organisation för flygplats-kommuner och har stort fokus på
flygplatsen som organisation. ARC har successivt närmat sig organisationer som samordnar flygbolag snarare än
att närma sig regionala planeringsfunktioner. År 2019 valde Region Stockholm att lämna ARC. För GR:s del kan
flygplatsfrågorna, främst frågor rörande tillgänglighet till flygplatsen, hanteras inom det europeiska samarbetet
The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX) samt inom Eurocities gruppering för
storstadsregioner. GR deltar i METREX som självständig part och i Eurocities Metropolitan Group på Göteborgs
stads mandat. Utträde ur ARC skulle minska nuvarande utgifter men motsvarande summa skulle belasta Härryda
kommun om de fattar beslut att ha kvar sitt medlemskap i ARC.

Europa Direkt Göteborgsregionen (EDGR) drivs under 2018–2020 i ett partnerskap mellan Göteborgs Stad, GR och
Västra Götalandsregionen (VGR). EDGR:s uppdrag är att förmedla information och besvara frågor om EU på ett
neutralt vis till den invånare som efterfrågar detta. Verksamheten är i första hand till för invånare i
Göteborgsregionens 13 kommuner. Under perioden 2018-2020 har fåtal av EDGR:s evenemang genomförts i GRkommuner utanför Göteborg, och besökarna till arrangemangen på Stadsbiblioteket i Göteborg har i liten
utsträckning kommit från kranskommunerna. GR gör därför bedömningen att nyttan och mervärdet för GR:s
medlemskommuner inte motsvarar den kravbild som fanns i början av programperioden.

Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi
kring Västsveriges regionala utveckling. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt
på samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktörerna och öka kunskapen om utvecklingen i Västsverige.
GR är en starkt bidragande aktör i arbetet, och medlemskommunerna kan genom medlemskapet ta del av
aktuella seminarier och föreläsningar kostnadsfritt. Konsekvensen blir att vi tappar kontakten med den arenan
och omvärldsbevakning/samverkan.

Sida 271 av 280

ISGR

1 000 000

Summa bidrag

1 292 500

Vår internationella skola, ISGR, har nu under ett antal år erhållit bidrag till sin lokalfond i syfte att klara framtida
ökade lokalkostnader när skolan skulle komma in i nya och större lokaler. Detta arbete och den framtida
målbilden har av olika anledningar nu reviderats till att omfatta tillbyggnad på Guldhedstomten. Fullständig kalkyl
finns ännu inte framtagen men den framtida lokalkostnaden torde bli lägre än planerat då ju avsikten från början
var "en skola under samma tak". Tankegången från början när beslut togs i förbundsstyrelsen var också att
bidraget skulle löpa på fram till 2020/2021 för att därefter omprövas. Skolan erhåller dessutom idag en IKE som är
4% högre än för andra skolor för delvis samma syfte.

GR:s egen verksamhet

LuftvårdsFörb.

660 000

Effektivisering GR

1 047 500

Summa GR

1 707 500

Totalt

GR har, tillsammans med Göteborgs stad, byggt upp en organisation för kommunernas lagstadgade mätningar av
luftkvaliteten. I organisationen ingår även ett tiotal företag som omfattas av liknande lagkrav. Verksamheten
bedrevs tidigare som en integrerad del av GR men omvandlades 2017 till ett förbund där GR:s
medlemskommuner och företagsmedlemmarna har lika stort inflytande. Det är dock GR som organisation som är
medlem i Luftvårdsförbundet. Kommunernas inflytande regleras via styrgruppen för Miljö och samhälls-byggnad.
Göteborgs stad omfattas av andra lagkrav än övriga kommuner och bedriver en egen luftmätnings-verksamhet.
Förbundet samordnar stadens och förbundets mätningsverksamhet. GR skulle med fördel kunna överlåta
medlemskapet i Luftvårdsförbundet på respektive kommun. Det skulle skapa en närmare koppling mellan
mätverksamheten och den kommunala planeringen. För GR:s del skulle det innebära en minskning av
kostnaderna med 660 tkr. För kommunernas del skulle det innebära att 660 tkr fördelas ut på de tolv
kranskommunerna.
Översyn av GR-gemensamma funktioner och övriga stödfunktioner ute i verksamheten men kan även omfatta
intern omställning av resurser. Reduktion medför att GR måste avstå vissa operativa insatser gentemot
medlemskommunerna vilket kan skapa en negativ hävstångseffekt i det arbete som GR bedriver i syfte att söka
och erhålla externa medel. Minskar möjligheterna till uppväxling av medel till gemensamma projekt. Risk att
förlora spetskompetens.
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Från: kommunstyrelsen - KLK <kommunstyrelsen@alingsas.se>
Till: PlatinaMail KS <ks.platinamail@alingsas.se>
Ämne: VB: Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 237 - Samrådsunderlag
inför budget för GR 2022
Skickat: 2021-02-18 11:03:17

Med vänliga hälsningar
Registrator
För kommunstyrelsen
Alingsås kommun
------------------------------------------------kommunstyrelsen@alingsas.se
telefon 0322-61 61 23

Från: Gunnel Rydberg <Gunnel.Rydberg@goteborgsregionen.se>
Skickat: den 15 februari 2021 09:23
Till: diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; kommun@ale.se;
Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se); kommun@kungsbacka.se ;
kommun@lerum.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se;
kommunen@lillaedet.se; kommunstyrelsen - KLK; kontakt@molndal.se ;
kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se; registrator@kungalv.se ;
stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se
(stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)
Kopia: Diarium
Ämne: Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 237 - Samrådsunderlag inför budget för
GR 2022

Till kommunstyrelsen!
Samrådsunderlag inför budget för GR 2022
Här översänds till medlemskommunerna samrådsunderlag inför rambudget för
Göteborgsregionen (GR) 2022. Till rambudget 2022 bifogas strategisk
inriktning för GR 2020-2023 som antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18.
Inga revideringar har gjort i detta dokument, utan det ligger fast för perioden.
Genom att den strategiska inriktningen 2020-2023 nu på nytt översänds till
medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga
rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta
arbete med att möta utmaningarna i strategin under 2022.
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Förbundsstyrelsen behandlade utsänt förslag
2021-02-12 och beslöt att översända
samrådsunderlaget till medlemskommunerna för
synpunkter, se bifogat protokollsutdrag § 237. Efter
samrådet fattar förbundsstyrelsen beslut om budget 7
maj och förbundsfullmäktige fastställer förslaget samt
medlemsavgiften för GR år 2022 den 15 juni.
Vi hemställer om synpunkter senast den 1 april.
Med vänlig hälsning
Gunnel Rydberg
Svara gärna till diariet@goteborgsregionen.se
----------------------------------------

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se
---------------------------------------Följ oss
www.facebook.com/goteborgsregionen
www.linkedin.com/company/goteborgsregionen
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev
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Ny motion om hospicevård Amanda Andersson (MP)
(KF 27/1)
16
2021.029 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-01-27

§ 6 2021.029 KS

Motion om hospicevård - Amanda Andersson (MP)
Ärendebeskrivning
Amanda Andersson (MP) lämnar en motion om hospicevård.
I motionen framförs bland annat följande:
I Västra Götalandsregionen finns det fyra hospice. Efter läkarintyg och ansökan kan oftast
något av dess Hospice bereda plats, förutsatt att biståndsbedömningen bifalls. I dagsläget
har invånare i Alingsås kommun ingen möjlighet till hospicevård, även om behovet finns.
Motionären föreslår följande:
-Alingsås kommun ska erbjuda hospicevård till behövande.
Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida276
1 avav1280

Motion till Alingsås kommunfullmäktige om hospicevård
Alla människor förtjänar en värdig död. I de allra flesta fall kan Alingsås kommun, tillsammans
med primär- och regionalvård ge den palliativa vård som behövs/efterfrågas. I sällsynta och
speciella fall räcker inte den vården till för patienter i livets slut. Det kan till exempel röra sig om
människor med svår smärtproblematik, existentiell ångest eller svåra sociala situationer. Då kan
hospicevård vara den form av vård som patienten och närstående behöver.
I Västra Götalandsregionen finns det fyra hospice. Efter läkarintyg och ansökan kan oftast något av
dessa Hospice bereda plats, förutsatt att biståndsbedömningen bifalls. I dagsläget har invånare i
Alingsås kommun ingen möjlighet till hospicevård, även om behovet finns, då en skrivelse i Vårdoch omsorgsnämndens reglemente lyder ”Nämndens ansvar för vård i livets slut omfattar inte vård i
hospice”. Med den meningen som stöd nekas patienter i Alingsås hospicevård. Detta kan innebära
att man i stället beviljas dygnet runt vård i hemmet med stora insatser från hemtjänst och
hemsjukvård.
I våra grannkommuner erbjuds hospicevård till palliativa patienter som är i behov av det. Det är inte
rimligt att kommungränsen avgör vilken form av vård du har rätt till. Enligt Hälso- och
sjukvårdslagen (SFS 2017:30), kapitel 3 §1, är målet med hälso- och sjukvården en god hälsa och
en vård på lika villkor för hela befolkningen. Att Alingsås kommun inte erbjuder hospicevård i
vissa ömmande fall är ovärdigt.
Miljöpartiet yrkar därför att:
– Alingsås kommun ska erbjuda hospicevård till behövande.
Alingsås 2021-01-26
Amanda Andersson (MP)
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Ny motion om tillfällig
äldreomsorgsberedning Boris Jernskiegg (SD, och
Lars-Olof Jaeger (SD) (KF
27/1)
17
2021.027 KS
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2021-01-27

§ 5 2021.027 KS

Motion om tillfällig äldreomsorgsberedning - Boris Jernskiegg (SD, LarsOlof Jaeger (SD)
Ärendebeskrivning
Boris Jernskiegg (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD) lämnar en motion om tillfällig
äldreomsorgsberedning.
I motionen framförs bland annat att Sverigedemokraterna i Alingsås vill ha bästa tänkbara
äldreomsorg.
Motionärerna föreslår följande:
-att Alingsås kommun snarast tillsätter en tillfällig äldreomsorgsberedning
-att beredningen får bred politisk medverkan
-att denna beredning rapporterar till kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande

Sida
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Alingsås 2021-01-25

Motion

Tillfällig äldreomsorgsberedning.
Äldreomsorgen är en prioriterad fråga för de flesta politiker i kommunen om man skall tro på
Alingsås Tidning, i vilken gruppledarna nyligen fick ge uttryck för den viktigaste frågan 2021.
Att denna fråga är viktig är givetvis inte konstigt, då det är en kärnfråga som berör oss alla.
För att kunna erbjuda en fungerande, variationsrik och bred omsorg i framtiden, med de
demografiska utmaningar vi har, krävs en väl fungerande ekonomi och en god planering.
Ekonomin inom äldreomsorgen är under all kritik. Förvaltningen har inte klarat sitt uppdrag med den
budget de blivit tilldelade. Detta är dessutom ingenting nytt utan har pågått i flera år. Underskott
läggs på underskott. Om det är ett felaktigt arbetssätt eller en felaktig budget måste utredas på
djupet. Att laga efter läge är inte hållbart över tid. Vi behöver en långsiktig hållbarhet som klarar
konjunkturförändringar och fler äldre.
Hur vi i framtiden skall kunna erbjuda en välfungerande omsorg anpassad till invånarnas olika
förutsättningar och behov behöver utredas.
Att nämnden och förvaltningen arbetar med dessa frågor är inte tillräckligt. Det är bra att man
försöker laga läckor och släcka bränder men framtiden kräver seriösa handlingsplaner.
Politiken i Alingsås behöver därför riktlinjer som spänner över flera mandatperioder och med stor
samsyn för att säkra den trygghet vi alla förväntar oss, och förtjänar, när kroppen blir skröplig och
åldern hindrar den egna förmågan.
Sverigedemokraterna i Alingsås vill ha bästa tänkbara äldreomsorg. Vi får aldrig tumma på kvalitén.
Detta kan vi bara få genom samförstånd över blockgränserna och se till att varje skattekrona används
så effektivt som möjligt.

Vi Sverigedemokrater vill därför:
Att Alingsås kommun snarast tillsätter en tillfällig äldreomsorgsberedning.
Att beredningen får bred politisk medverkan.
Att denna beredning rapporterar till kommunfullmäktige.

SD Alingsås
Boris Jernskiegg
Lars-Olof Jaeger
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