Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid:

2021-03-31, kl. 09:00

Plats:

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås

Daniel Filipsson (M),
Ordförande

Anci Eyoum,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information och överläggningar

A/ Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga 2:4 m fl)
B/ Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun
2.

Ansvarig utgivare för webbsändning av kommunfullmäktiges
sammanträden, 2021.102 KS

3.

Revidering av lokala ordningsföreskrifter - samlat ärende, 2018.664 KS

4.

Marknadsmässiga räntepåslag 2022, 2021.112 KS

5.

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, 2021.073 KS

6.

Svar på motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström Simon Waern (S), Camilla Stenson (S), Leif Hansson (S), 2020.475 KS

7.

Redovisning av obesvarade motioner 2021, 2021.058 KS

8.

Projekt boendemoduler, 2021.099 KS
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9.

Remissvar - Riktlinjer för dagvattenplan, 2021.096 KS

10.

Hyresavtal Nolhaga Parkbad, 2021.098 KS

11.

Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga 2:4 m fl),
förslag till kommunstyrelsen för granskningsutskick, 2020.008 KS

12.

Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun, 2021.019 KS

13.

Bidragsansökan - utställningshall Stora Mellby Mekaniska Museum,
2021.127 KS

14.

Handlingsplan GR för psykisk hälsa 2018-2022, 2021.111 KS

15.

Delegering av beslutanderätt enligt Lag om särskilda begränsningar för
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, 2021.131 KS

16.

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, 2021.110
KS
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Ansvarig utgivare för
webbsändning av
kommunfullmäktiges
sammanträden
2
2021.102 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-09
Jenny Hellsten

Kommunstyrelsen

2021.102 KS

Ansvarig utgivare för webbsändning av
kommunfullmäktiges sammanträden
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2010, § 167, att kommunfullmäktiges
sammanträden ska webbsändas. Alingsås kommun har nyligen bytt leverantör för
webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträden. Ny leverantör är Quickchannel.
Webbsändningen behöver en ansvarig utgivare enligt 4 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen.
Kommunen måste därför anmäla sin sändningsverksamhet och anmäla en ansvarig utgivare
till Myndigheten för press, radio och tv.
Förvaltningens yttrande
Den som bedriver sändningsverksamhet måste utse en ansvarig utgivare för
webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. Kommunfullmäktiges ordförande
bör vara ansvarig utgivare, eftersom det är denne som har möjlighet att avbryta
sammanträdet och sändningen vid behov. Kommunfullmäktiges vice ordförande och andre
vice ordförande bör därmed utses som ställföreträdande, för att ersätta ordföranden under
kortare perioder av exempelvis semester eller sjukfrånvaro.
Ansvarig utgivare ska inte vara ansvarig för vad som sägs i direktsända program, såsom
kommunfullmäktiges sammanträden. Ledamöter och eventuella andra talare ansvarar själva
för de yttrandefrihetsbrott de kan komma att begå.
Kommunledningskontoret föreslår därmed att Kristina Grapenholm (L), ordförande, utses till
ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på
www.alingsas.se, samt att Birgitta Carlsson (S), vice ordförande, och Per-Gordon Tranberg
(M), andre vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig utgivare efter ordförande.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kristina Grapenholm (L), ordförande, utses till ansvarig utgivare för sändningar av
kommunfullmäktiges sammanträden på www.alingsas.se.
2. Birgitta Carlsson (S), vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig utgivare efter
ordförande.
3. Per-Gordon Tranberg (M), andre vice ordförande, utses som ersättare till ansvarig
utgivare efter ordförande och vice ordförande.
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Beslutet ska skickas till
Myndigheten för press, radio och tv, KLK

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-09
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Revidering av lokala
ordningsföreskrifter - samlat
ärende
3
2018.664 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-18
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2018.664 KS

Revidering av lokala ordningsföreskrifter
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018, § 241, att genomföra en översyn av
regleringen kring fyrverkerier i Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige biföll den 30 januari 2019, § 13, en motion angående regelverk för
fyrverkerier, där kommunstyrelsen gavs i uppdrag att se över och utvidga de lokala
ordningsföreskrifterna gällande vilka tider och platser det skulle förbjudas att skjuta
fyrverkerier.
Kommunledningskontoret genomförde en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna och
utarbetade ett förslag. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019, § 78, att godkänna
förslaget till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter med följande tillägg till § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl. 18.00-01.00.
Kommunfullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsrätten i Göteborg, vilken i dom
meddelad den 9 november 2020 upphävde beslutet. Domen har vunnit laga kraft.
Vid behandling av ärendet vid kommunstyrelsens arbetsutskott 20 januari 2021, § 5,
uppmärksammades avsaknad av kartbilagor till ordningsföreskrifterna. Vid närmare
undersökning uppdagades behov av framtagande av nya kartbilagor då de äldre kartorna var
otydliga samt föråldrade. Nya kartbilagor har därför tagits fram med hjälp av kommunens
GIS-enhet och bifogas ordningsföreskrifterna. Kartbilagorna förtydligar vilka områden som
omfattas av förbud mot förtäring av spritdrycker enligt § 10 samt förbud gällande användning
av pyroteknik enligt § 16. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott uttrycktes även en önskan om
att peka ut en särskild plats inom kommunen där det är tillåtet att skjuta fyrverkerier.
Förvaltningens yttrande
Av förvaltningsrättens dom framkommer att domstolen endast laglighetsprövade tillägget till
16 § i den lokala ordningsstadgan. Förvaltningsrätten bedömde att inskränkningen av tiden
för användande av pyrotekniska varor för långtgående och därmed i strid med 3 kap. 12 §
ordningslagen.
Kommunen är inte behörig att fatta beslut som står i strid med ordningslagen. Den
kompetens som delegerats till kommunerna gällande att beslut om lokala ordningsföreskrifter
har vissa gränser, där ett kommunomfattande förbud mot fyrverkerier anses vara för
långtgående. För att ett förbud mot skjutande av fyrverkerier i den omfattning som
kommunfullmäktige önskat ska bli aktuellt behövs en ändring av ordningslagen, vilken i så
fall beslutas av riksdagen. Ett förslag om en utpekad plats i kommunen där det är
rekommenderat att skjuta fyrverkerier har formulerats.
Kommunledningskontoret gör i samråd med samhällsbyggnadskontoret bedömningen att
förslag att peka ut en geografisk plats inom kommunen där det är tillåtet att skjuta
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fyrverkerier inte kommer att få önskad effekt. Enligt den lagstiftning som beskrivits ovan
bidrar inte en utpekad plats till att fyrverkerier endast kommer att skjutas på den platsen, då
det fortfarande inte skulle vara förbjudet att skjuta fyrverkerier på andra platser i kommunen.
Kommunledningskontoret bedömer att den revidering som behöver ske med anledning av
förvaltningsrättens dom är att ta bort tillägget till § 16, se text markerad i rött i bifogat förslag
till lokala ordningsföreskrifter.
I den omvärldsbevakning som har gjorts kring andra kommuners lokala ordningsföreskrifter
kan kommunledningskontoret konstatera att det finns kommuner som har beslutat om
mycket mer inskränkande och långtgående lokala föreskrifter vad gäller användning av
pyrotekniska varor än föreliggande förslag men där beslutet inte har laglighetsprövats.
Därmed har det uppstått en förskjutning mellan faktiskt tillämpning och lagliga
förutsättningar. Det är problematiskt när olika kommuner de facto ges olika förutsättningar
gällande regleringar i lokala föreskrifter.

Bilaga Lokala ordningsföreskrifter
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att tillskriva
Regeringskansliet om kommuners olika möjligheter att besluta om lokala
föreskrifter och inskränka möjligheter för användning av pyrotekniska varor.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
2. Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter i Alingsås kommun
godkänns.
Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland, polismyndigheten, SBN, stabschef, kommunjurist

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-18
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun
Senast ändrade av kommunfullmäktige den xx 2021, § xx.
Alingsås kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617).
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
1§
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3
kap. ordningslagen (1993:1617).
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna
ordningen i Alingsås kommun ska upprätthållas. Bestämmelsen om användande av
pyrotekniska varor i 16 § 2 st. har till syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom
skadas.
2§
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt
1 kap. 2 § 1 st. 1-4 p. ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 16 § är även
tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.
För områden som kommunen upplåtit till torghandel gäller också kommunens lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Alingsås kommun.
3§
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap.
2 § 2 st., följande områden jämställas med offentlig plats: Lövekulle camping- och badplats,
Mjörnbadet, Nolhaga park, Nolhaga berg och samtliga begravningsplatser i kommunen.
Lastning av varor m.m.
4§
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av varor ska den som är ansvarig för
åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga
olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens
arbete hindras.
Containrar
5§
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på en offentlig
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens
namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar
6§
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun
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Affischering
7§
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas
upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare
att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på
byggnad där rörelsen finns.
Högtalarutsändning
8§
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av
polismyndigheten.
Insamling av pengar
9§
Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamling ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.
Förtäring av alkohol
10 §
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande områden:
Inom ett område begränsat av Säveån - väg 180 (Vänersborgsvägen) - järnvägen- V
Ringgatan - Södra Strömgatan, Nolhaga park och Nolhaga berg samt området utanför
huvudentrén till Alingsås-Parken, området tillhörande Alströmerskolan mellan
Kungälvsvägen och Bananstigen samt parkeringsplatserna i anslutning till Teatergatan, på
badplats och allmän platsmark vid Lövekulle.
Områdena redovisas på kartbilaga.
Ambulerande försäljning
11 §
För ambulerande försäljning på Kungsgatan krävs polismyndighetens tillstånd.
Inom ett område begränsat av Norra Ringgatan, Västra Ringgatan, Stationsgatan och
Lendahlsgatan råder generellt förbud mot ambulerande försäljning under evenemanget
”Potatisfestivalen”. Undantag kan beviljas av polismyndigheten.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap.
1 § ordningslagen.
Badförbud
12 §
Bad är förbjudet i Säveån nedströms Sävebron.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun
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Hundar
13 §
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som
endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 13 och 14 §§. Det som
sägs i dessa paragrafer gäller inte för assistanshund eller för polishund i tjänst.
14 §
Hundar ska hållas kopplade inom ett område begränsat av Norra Ringgatan-Östra
Ringgatan-Södra Ringgatan-och Västra Ringgatan. Vidare ska hundar hållas kopplade
inom följande områden: idrotts-, festplatser och andra aktivitetsområden i samband med
arrangemang, lekplatser samt under tiden 1 april - 30 september även parker eller
planteringar, campingplatser och iordningställda badplatser.
Tikar ska under löptid hållas kopplade, dock inte inom inhägnade områden.
Hundar ska hållas kopplade och får inte rastas på begravningsplatser.
15 §
Inom följande områden ska avföring efter hund plockas upp: på offentlig plats inom
detaljplanelagt område, badplatser, lekplatser, campingplatser, Nolhaga park,
iordningställda motions- och/eller promenadstigar i Kärrbogärde, Erska lunde,
Klockaregårdskullen, Stadsskogen och Hjortgårdens friluftsområde.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor
16 §
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom stadskärnan, (inom Norra Ringgatan,
Västra Ringgatan, Vänersborgsvägen och Stationsgatan) och på offentlig plats inomhus.
Det är också förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Alingsås
lasarett (Viktoriagatan, Oscarsgatan, Södra Ringgatan och Vilovägen).
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under
följande tider: Påskafton och nyårsafton kl. 18.00-01.00.
Områdena redovisas på kartbilaga.
Skjutning med luftvapen m.m.
17 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats.
Ridning
18 §
Ridning får inte ske på elljusspåret och gula spåret i Hjortmarkaområdet.
Avgift för att använda offentlig plats
19 §
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats
har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
20 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 4-12 §§ samt 14-18 §§ i
dessa ordningsföreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § 2 st.
ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
----------------------------Dessa föreskrifter träder i kraft den xx.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Alingsås kommun
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Förbud mot användande av pyrotekniska varor
Alingsås lasarett
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Spårstigen

Förbud mot användande av pyrotekniska varor
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-01-20

§ 5 2018.664 KS

Revidering av lokala ordningsföreskrifter - samlat ärende
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 december 2018, § 241, att genomföra en översyn av
regleringen kring fyrverkerier i Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunfullmäktige biföll den 30 januari 2019, § 13, en motion angående regelverk för
fyrverkerier, där kommunstyrelsen gavs i uppdrag att se över och utvidga de lokala
ordningsföreskrifterna gällande vilka tider och platser det skulle förbjudas att skjuta
fyrverkerier.
Kommunledningskontoret genomförde en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna och
utarbetade ett förslag. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019, § 78, att godkänna
förslaget till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter med följande tillägg till § 16:
I övriga delar av kommunen får användning av pyrotekniska varor endast ske under följande
tider:
Påskafton och nyårsafton kl. 18.00-01.00.
Kommunfullmäktiges beslut överklagades till förvaltningsrätten i Göteborg, vilken i dom
meddelad den 9 november 2020 upphävde beslutet. Domen har vunnit laga kraft.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 29 december 2020 lämnat yttrande samt förslag
till beslut.

Förslag till beslut på sammanträdet
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Boris Jernskiegg (SD) och Simon Waern (S) föreslår att Karl-Johans förslag om återremiss
bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för ytterligare
beredning.
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Beslut
AU § 5, forts
Arbetsutskottets beslut:
Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.
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Marknadsmässiga
räntepåslag 2022
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-18
Markus Johanen

Kommunstyrelsen

2021.112 KS

Marknadsmässiga räntepåslag 2022
Ärendebeskrivning
Tillämpningsanvisningar till finansriktlinjer för Alingsås kommunkoncern som antogs av
kommunstyrelsen den 13 november 2017, 193, anger att kommunfullmäktige årligen
fastställer marknadsmässigt påslag för respektive bolag. De påslag som gäller för år 2021
beslutades av kommunfullmäktige den 27 maj 2020, § 50.
Förvaltningens yttrande
All upplåning i Alingsås kommunkoncern samordnas centralt med vidareutlåning till de
kommunala bolagen. När kommunen ställer ut lån till koncernbolagen krävs räntepåslag som
läggs till på kommunens egna upplåningskostnad eftersom det inte är tillåtet att ge
kommunalt ägda bolag konkurrensfördelar. Detta innebär att bolagens villkor för finansiering
ska vara marknadsmässiga.
De marknadsmässiga räntepåslagen för år 2022 har analyserats av kommunens finansiella
rådgivare. Räntepåslaget för Alingsås Energi Nät AB är oförändrat mot föregående år och för
AB Alingsås Rådhus blir det en mindre sänkning. Förändringarna förklaras främst av hur
rörelseresultatet har utvecklats. Till 2022 sänks räntepåslagen för AB Alingsåshem och Fabs
AB, vilket främst förklaras av att analysen har tagit hänsyn till en justerad soliditet som
inkluderar övervärden i fastigheter.
Ekonomisk bedömning
De marknadsmässiga påslagen utvecklas i olika riktningar för bolagen. Ett lägre
marknadsmässigt påslag medför lägre räntekostnader. För till Alingsås kommunkoncern blir
det ingen effekt eftersom transaktionerna sker mellan kommunen och respektive bolag.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Marknadsmässiga räntepåslag för AB Alingsås Rådhus fastställs till 0,45 procent för år 2022.
Marknadsmässiga räntepåslag för AB Alingsåshem fastställs till 0,45 procent för år 2022.
Marknadsmässiga räntepåslag för Fabs AB fastställs till 0,47 procent för år 2022.
Marknadsmässiga räntepåslag för Alingsås Energi Nät AB fastställs till 0,23 procent för år
2022.
Beslutet ska skickas till
AB Alingsås Rådhus, AB Alingsåshem, Fabs AB, Alingsås Energi Nät AB
Simon Lindau
Ekonomichef

Markus Johanen
Controller

Simon Lindau, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-18
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Räntekurvor 2021-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

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

1

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

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

Utfall

Finansiell status - AB Alingsås Rådhus

5,7 poäng
(EBIT/Tillgångar: 2,8%)

EBIT/Tillgångar

6,0 poäng
(Räntetäckningsgrad: 4,0
ggr)

Räntetäckningsgrad

3,8 poäng (Soliditet:
15,5%)

Soliditet
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AB Alingsås Rådhus

AB Alingsås Rådhus har erhållit 15,6 poäng av 30 möjliga. 48,1% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög
kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till
2,2 år per 2021-03-08
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2

Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
1,20%

Marginal över tid

1,00%

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

Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 45 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

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

•
•

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

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

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och regioner

Räntekurva A:

Kommunala och regionssägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och regionssägda bolag med låg kreditvärdighet

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

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

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

Sida 29 av 324

5

MARGINALRAPPORT
Alingsås Energi Nät AB
2021-03-08
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Räntekurvor 2021-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

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

1

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

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

Utfall

Finansiell status - Alingsås Energi Nät AB

8,3 poäng
(EBIT/Tillgångar: 4,0%)

EBIT/Tillgångar

Räntetäckningsgrad

10,0 poäng
(Räntetäckningsgrad:
15,6 ggr)

Soliditet

10,0 poäng (Soliditet:
48,8%)
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Alingsås Energi Nät AB

Alingsås Energi Nät AB har erhållit 28,3 poäng av 30 möjliga. 5,5% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med hög
kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till
2,2 år per 2021-03-08
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Marginal över tid
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 23 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

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

•
•

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

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

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och regioner

Räntekurva A:

Kommunala och regionssägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och regionssägda bolag med låg kreditvärdighet

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

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

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

Sida 34 av 324

4

Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte
garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för
direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till
följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se
”Så behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.
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MARGINALRAPPORT
AB Alingsåshem (justerad soliditet)
2021-03-11
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Räntekurvor 2021-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

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

1

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

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

Utfall

Finansiell status - AB Alingsåshem (justerad soliditet)

2,0 poäng
(EBIT/Tillgångar: 1,0%)

EBIT/Tillgångar

3,3 poäng
(Räntetäckningsgrad: 2,0
ggr)

Räntetäckningsgrad

10,0 poäng (Soliditet:
43,0%)
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AB Alingsåshem (justerad soliditet)

AB Alingsåshem (justerad soliditet) har erhållit 15,3 poäng av 30 möjliga. 49,1% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan
med hög kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till
2,2 år per 2021-03-11
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
1,20%

Marginal över tid

1,00%

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

Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 45 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

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

•
•

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

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

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och regioner

Räntekurva A:

Kommunala och regionssägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och regionssägda bolag med låg kreditvärdighet

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

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

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

Sida 41 av 324

5

MARGINALRAPPORT
Fabs AB (justerad soliditet)
2021-03-11
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Räntekurvor 2021-02-28
Denna rapport är framtagen för att bistå med ett beslutsunderlag avseende fastställande av marginal för interna lån alternativt
borgensavgift. Beräkningsmodellen utgår från vad respektive bolag skulle kunna låna till på egna meriter och utgår från aktuella och
relevanta marknadsnoteringar samt det enskilda bolagets individuella kreditvärdighet.

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

1

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

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

Utfall

Finansiell status - Fabs AB (justerad soliditet)

2,8 poäng
(EBIT/Tillgångar: 1,4%)

EBIT/Tillgångar

3,9 poäng
(Räntetäckningsgrad: 2,2
ggr)

Räntetäckningsgrad

7,4 poäng (Soliditet:
30,8%)
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Fabs AB (justerad soliditet)

Fabs AB (justerad soliditet) har erhållit 14,1 poäng av 30 möjliga. 52,9% av räntespannet adderas på upplåningsräntekurvan med
hög kreditvärdighet.

Marginalen grundar sig på aktuell kapitalbindning och marginalen ökar med längre bindningstid. Aktuell kapitalbindning uppgår till
2,2 år per 2021-03-11
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Resultat
Marginalen förändras över tid beroende på att förutsättningarna på marknaden samt i bolaget förändras. Nedan illustreras
utvecklingen av marginalen de senaste tre åren.
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Rullande 3 års medelvärde för marginalen är beräknad till 47 punkter.
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Appendix
1. Regelverk
När en kommun ställer ut lån till ett koncernbolag krävs ett räntepåslag. Om koncernbolaget lånar själv och kommunen tecknar ett
borgensåtagande för lånet krävs också att kommunen skall ersättas för detta i form av en borgensavgift. Att det behövs en avgift
eller ett räntepåslag utöver den faktiska upplåningskostnaden beror på EU-lagstiftning avseende statsstöd. Det är enligt lag inte
tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Bolagens villkor för
finansieringen ska vara marknadsmässig och motsvara den bolagen skulle erhålla om de hade varit ett fristående bolag utan
kommunalt ägande. Vid sidan av EU-lagstiftning måste också Skatteverkets regler för internprissättning tas i beaktande. Påslaget
får varken vara för högt eller för lågt då det skulle kunna ses som skatteplanering och överföring av vinstmedel.
Internprissättningen av lån samt beräkning av borgensavgift måste alltså ske på marknadsmässiga grunder.

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

•
•

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

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

Svenska statsobligationer

Räntekurva AA:

Kommuner och regioner

Räntekurva A:

Kommunala och regionssägda bolag med hög kreditvärdighet

Räntekurva BBB:

Kommunala och regionssägda bolag med låg kreditvärdighet

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

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

Söderberg Partners
Regeringsgatan 45 · Box 7785 · 103 96 Stockholm, Sweden · +46 (0)8-451 50 00
www.soderbergpartners.se
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Disclaimer
Som grund för denna rapport har källor använts som i god tro har bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte
garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för
direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till
följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Mottagaren ansvarar helt för eventuellt vidare användande av innehållet
i denna rapport såsom underlag till bokföring, publicering av finansiell information, beräkning av nyckeltal och riskmått mm.
Söderberg & Partners Wealth Management AB:s behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se
”Så behandlar Söderberg & Partners
dina personuppgifter” på www.soderbergpartners.se.

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

2021-03-17
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2021.073 KS

Förslag till tillägg i reglemente för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 februari 2021, § 16, beslutade kommunstyrelsen
om nya rutiner i rekryterings- och avgångsprocessen inom kommunen. Kommunstyrelsen
beslutade med anledning av detta att ge kommunledningskontoret i uppdrag att lämna
förslag på ändringar i kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning för att för att
möjliggöra för delegation till kommundirektör att fatta beslut om individuella
överenskommelser överstigande tre månader.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret föreslår följande tillägg i kommunstyrelsens reglemente under
rubriken Personalpolitiken, 10 §:
7. besluta om individuella överenskommelser med en omfattning överstigande motsvarande
tre månadslöner för berörd arbetstagare.
Formuleringen ger kommunstyrelsen rätt att fatta beslut rörande individuella
överenskommelser överstigande motsvarande tre månadslöner för arbetstagare hos
samtliga nämnder i kommunen. Kommunstyrelsen kan sedan i sin tur delegera
beslutanderätten i dessa ärenden till kommundirektör. Beslut om delegation till
kommundirektör fattas av kommunstyrelsen i separat ärende.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen antas.
Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder, kommundirektör, personalchef, stabschef, kommunjurist

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-17
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Reglemente för kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige den xx 2021, § xx. Gäller från och med den xx
2021.
Utöver det som föreskrivs om styrelsen i kommunallagen (2017:725) och i
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Alingsås kommun
gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har befogenhet
att, då fråga uppstår, tolka innebörden av detta reglemente.
ALLMÄNT OM KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER
1 § Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala bolag,
stiftelser och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en
samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för
kommunen.
Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med
nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till
fullmäktige.
Kommunstyrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte
sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd. Härutöver ansvarar
styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan
lagstiftning.
LEDNINGS- OCH STYRFUNKTIONEN
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen
2 § Kommunstyrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna
och gränsdragning mellan nämndernas kompetens. Kommunstyrelsen
ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls
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Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
3 § Kommunstyrelsen ska

















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

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







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

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





IT-drift
löneadministration
kommunens samordning och verkställighet för markfrågor och
exploateringsverksamhet
att bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning,
fastighetsbestämning, planläggning, byggnadsväsen och
gemensamhetsanläggningar

Bolag och stiftelser
6 § Kommunstyrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser
som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda
direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och
kontinuerligt hålls uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och bolags- och
stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav
som anges i 10 kap. 3-4 §§ kommunallagen är uppfyllda
beträffande de bolag och stiftelser kommunen äger eller har
intresse i,
5. årligen, senast i samband med kommunens årsredovisning, i beslut
pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som
kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska
delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat,
ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder,
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de bolag
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som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.
Kommunalförbund
7 § Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning
8 § Kommunstyrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige
meddelade riktlinjer för denna. Medelsförvaltningen omfattar
placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att
bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i
tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna
fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland
annat att
a. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
b. se till att kommunens behov av försäkringsskydd är
tillgodosett,
c. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke
från annan nämnd placera sådana medel som ingår i
donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lag
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lag
om kommunal bokföring och redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta de medel
som avsatts till pensionsförpliktelser.
Delegering från fullmäktige
9 § Kommunstyrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som
fullmäktige fastställt,
2. ingå i borgen inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
3. i mål om tillstånd om miljöfarlig verksamhet eller om
vattenverksamhet vid länsstyrelsen eller miljödomstolen
föra kommunens talan för att tillvarata miljöintressen och
andra allmänna intressen,
4. ägardirektiv till bolagskoncernen
5. tillstyrkande (kommunalt veto) inom ramen för gällande
översiktsplan av ansökan om vindkraftsanläggning som prövas
enligt miljöbalken,
6. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för
kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning
av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,
7. tillstånd att använda kommunens vapen,
8. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),
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9. inköpa fast egendom vid offentlig auktion för att säkra kommunens
fordran,
10. förvärv genom köp, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller
inlösen av fastighet eller fastighetsdel till ett värde som uppgår till
högst 70 prisbasbelopp per förvärv,
11. försäljning av fastighet inom exploateringsområde under förutsättning
att prissättningen är sådan att exploateringsverksamheten i sin helhet
finansieras genom markförsäljning,
12. försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen av
fastighet eller fastighetsdel till ett värde som uppgår till högst 70
prisbasbelopp,
13. option av mark med en beräknad köpeskilling upp till 70
prisbasbelopp för en längsta tid om två (2) år,
14. exploateringsavtal med en ekonomisk ersättning med en ekonomisk
ersättning upp till ett värde som uppgår till högst 70 prisbasbelopp
(exploateringsavtal är ett genomförandeavtal mellan kommun och
exploatör som reglerar ansvars- och kostnadsfördelningen i samband
med att mark skall bebyggas. Avtalet kännetecknas också av att
exploatören äger den mark som skall bebyggas när avtalet ingås),
15. markanvisningssavtal med en ekonomisk ersättning till ett värde som
uppgår till högst 70 prisbasbelopp (markanvisningsavtal är ett
genomförandeavtal där kommunen förbinder sig överlåta mark som
skall bebyggas till exploatör kombinerat med villkor som parterna
skall uppfylla i samband med exploateringen),
16. försäljning av småhustomter till den kommunala tomtkön.
Kommunstyrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på
fullmäktige när dessa inte är av principiell betydelse eller när tiden inte
medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Kommunstyrelsen ska om
möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Personalpolitiken
10 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personal- och lönepolitik.
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att:
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal
reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen (1976:580)
om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och
andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen
som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter,
6. handlägga förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnd till
en annan,
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7. besluta om individuella överenskommelser med en omfattning
överstigande motsvarande tre månadslöner för berörd arbetstagare.
UPPFÖLJNINGSFUNKTIONEN
Kommunstyrelsens uppföljning
11 § Kommunstyrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktige fastställda mål, riktlinjer och program
för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. minst två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av
fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som
bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet
med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och
direktiv,
6. två gånger per år, vid fullmäktiges sammanträden i april och
oktober, lämna en redovisning till fullmäktige över beredningen
av motionen som väckts i fullmäktige och som inte slutligen
handlagts av fullmäktige.
SÄRSKILDA UPPGIFTER
Processbehörighet
12 § Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens
talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på
grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta
gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges
beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
Höjd beredskap m.m.
13 § Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara
finns i lagen (1988:97) om förfarandet hos kommunerna,
förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Kommunstyrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen
(1997:146).
Extraordinära händelser i fredstid
14 § Kommunstyrelsen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid
som kan inträffa i kommunen och hur dessa kan påverka den egna
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en
risk- och sårbarhetsanalys. Kommunstyrelsen ska sedan, utifrån risk- och
sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur
kommunen ska hantera extraordinära händelser i fredstid.
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Kommunstyrelsen får på begäran bistå andra kommuner och landsting som
drabbats av en extraordinär händelse om krisledningsnämnden inte redan
beslutat i frågan.
Kommunstyrelsen får under en extraordinär händelse i fredstid lämna
begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen om
krisledningsnämnden inte redan beslutat i frågan.
Pensionsmyndighet
15 § Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet.
Arkivmyndighet
16 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om
arkivvården finns i av fullmäktige antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats
17 § Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.
Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens
externa och interna webbplats.
Författningssamling
18 § Kommunstyrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala
författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Sammansättning
19 § Kommunstyrelsen består av femton ledamöter och elva ersättare.
Bland styrelsens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice
ordförande.
Kommunalråd
20 § Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är
kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådets uppgifter,
ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

§ 16 2021.049 KS

Rekryterings- och avgångsprocess
Ärendebeskrivning
Utifrån pågående aktiviteter inom ramen för verksamhetens planerade utveckling, samt
aktuell dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 angående nuvarande
process vid rekrytering och avslut av anställningar, föreslås nu förstärkt rekryteringsprocess
samt förändrat beslutsmandat vid avgångsprocess, samt att utökade dialogtillfällen kring HRfrågor förs in systematiskt i den politiska organisationen.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 4 februari 2021 lämnat följande yttrande samt
förslag till beslut:
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till förstärkt rekryteringsprocess, utöver de
normala kontroller som genomförs idag inför en nyanställning. Det finns behov av två
utökade kontrollsteg i rekryteringsprocessen. De nya stegen är bakgrundskontroll, ex CVgranskning, samt säkerhetskontroll. Dessa kontrollsteg ska användas vid särskilda behov
och är inga generella kontroller som alltid genomförs vid rekrytering. De föregås alltid av en
riskbedömning kopplat till aktuell funktion och därefter fattas beslut om genomförande av
rekryterande chef i dialog med personalchef.
Alingsås kommuns kontroller vid rekrytering föreslås kompletteras enligt följande:
För samtliga tjänster gäller:
• Referenstagning
• Intyg och betyg
• ID-kontroll

För vissa tjänster gäller utöver detta:
• Yrkeslegitimation
• Belastningsregister

Efter särskild riskbedömning kan följande kontroller göras:
• Bakgrundskontroll
• Säkerhetskontroll

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

KS § 16,forts
Som en del i att kvalitetssäkra process vid avgång föreslås utökad politisk dialog med
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens presidium.
HR frågor tas upp löpande som ståendepunkt på kommunstyrelsens arbetsutskott en gång i
månaden för genomgång av aktuell statiskt och dialog om aktuella HR frågor. Utöver detta
så införs utökad dialog med kommunstyrelsens presidium för löpande information och dialog
om pågående processer.
När det gäller beslutsmandat för individuella överenskommelser överstigande 3 månadslöner
föreslås en förändrad beslutsordning. Att det är kommundirektören som får mandat att
besluta i dessa personalärenden i hela kommunen, detta innebär därmed att
kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning behöver revideras.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
1.Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa utökad bakgrundskontroll, samt
säkerhetskontroll efter särskild riskbedömning.
2.Kommunledningskontoret får i uppdrag att ändra i kommunstyrelsens reglemente, samt att
ändra i kommunstyrelsens delegationsordning och ge kommundirektören delegation på att
fatta beslut om individuella överenskommelser överstigande 3 månader.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa HR-frågor som stående punkt varje
månad till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att presidiet löpande informeras om
pågående HR processer.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) föreslår att punkt 2 får följande lydelse:
Kommunledningskontoret får i uppdrag att lämna förslag på ändringar i kommunstyrelsens
reglemente, samt i kommunstyrelsens delegationsordning: ge kommundirektören delegation
på att fatta beslut om individuella överenskommelser överstigande 3 månader.
Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anna Hanssons ändringsförslag.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2021-02-08

KS § 16, forts

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
1.Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa utökad bakgrundskontroll, samt
säkerhetskontroll efter särskild riskbedömning.
2.Kommunledningskontoret får i uppdrag att lämna förslag på ändringar i kommunstyrelsens
reglemente, samt i kommunstyrelsens delegationsordning: ge kommundirektören delegation
på att fatta beslut om individuella överenskommelser överstigande 3 månader.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att införa HR-frågor som stående punkt varje
månad till kommunstyrelsens arbetsutskott, samt att presidiet löpande informeras om
pågående HR processer.
Expedieras till
Personalchef, kommunjurist

Utdragsbestyrkande
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Svar på motion om
utvecklingsplaner för
Säveån och Gerdska ström
- Simon Waern (S), Camilla
Stenson (S), Leif Hansson
(S)
6
2020.475 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-19
Axel Peterson

Kommunstyrelsen

2020.475 KS

Svar på motion om utvecklingsplan för Säveån och
Gerdska ström
Ärendebeskrivning
Svar på motion om utvecklingsplan för Säveån och Gerdska ström Simon Waern (S), Camilla
Stensson (S) och Leif Hansson (S).
Motionen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig
kommunal instans, i uppdrag att ta fram utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontorets bedömning är att både Gerdska ström och Säveån har stor
potential att bidra med ökade kvalitéer i staden. Detta kan till viss del uppnås genom ökad
skötsel och underhåll, men kommer troligen även kräva nya investeringar. Därför behövs en
plan som definierar vilken typ av värden och åtgärder som eftersträvas, vad som är möjligt
att genomföra och hur detta ska kommuniceras. Eftersom planeringsförutsättningarna för de
två åarna skiljer sig åt, redovisas dessa separat.
Området längs med Gerdska ström är till stor del planerad och anlagd mark. Under åren
2001 och 2015 tillkom en hel del bebyggelse längs med ån, vilket har gjort att det gröna
årummet blivit smalare. Trots stora investeringar i nya bostäder och verksamhetslokaler, har
det inte tillkommit några nya platsbildningar eller någon betydande upprustning av åstråket.
Eftersom marken längs med stråket numera är bebyggd, är möjligheten att utveckla årummet
i samband med andra exploateringsprojekt liten. Däremot är planeringsförutsättningarna
tydliga och kommunledningskontorets bedömning är att arbetet med en utvecklingsplan kan
startas omgående.
Till skillnad från Gerdska ström rinner Säveån längs med en mer varierad och till större del
outvecklad terräng. Eftersom ån tangerar såväl bostadsområden, naturområden,
grönområden och idrottsområden är potentialen att skapa målpunkter och turistvärden stor.
Den relativt höga andelen oplanerad mark innebär att möjligheterna till förändring är stora,
men även att de tekniska, planmässiga och ekonomiska utvecklingsmöjligheterna är oklara.
Säveån är ett vattendrag i ständig förändring eftersom ån eroderar i ytterkurvorna och
sedimenterar i innerkurvorna. Varje åtgärd som genomförs i ån skapar en följdeffekt, som
kan innebära att erosion, försämrad stabilitet eller sedimentering uppstår någon annanstans.
Stabilitetsåtgärder och muddringsarbeten i Säveån genomförs i de flesta fall först när erosion
har inträffat eller i samband med planerade exploateringsprojekt, exempelvis vid Brogården.
Idag saknas ett samlat arbete med stabilitetssäkringen av ån. Det finns inte heller något
uppdrag att tillskapa rekreativa inslag, när sådana investeringar genomförs.
Under 2021 kommer arbetet med flera utredningar som kartlägger förutsättningarna för
utveckling längs med Säveån att inledas. Våren 2021 kommer en inmätning av Säveån med
slänter att genomföras. Syftet är att skapa ett underlag om stabiliteten, för att kunna använda
som grund vid planläggning och exploatering, samt för förebyggande åtgärder vid befintlig
bebyggelse.

Sida 64 av 324

Kommunens övergripande utredning av geotekniska förhållanden är också i behov av
uppdatering. Därutöver kommer en stadsplan för Alingsås tätort att tas fram. Den ska
identifiera lämplig mark för bebyggelse, bland annat längs med Säveån. Innan
utvecklingsplanen för Säveån tas fram, bör planeringsförutsättningarna först tydliggöras i
planer och utredningar. De förslag som tas fram i en utvecklingsplan, kan då samordnas med
andra planerade investeringar längs med Säveån.
Kommunledningskontorets bedömning är att båda åarna har ett behov av utvecklingsplaner.
För Gerdska ström är förutsättningarna relativt tydliga och därför kan ett arbete med en
utvecklingsplan påbörjas relativt omgående. Innan en utvecklingsplan för Säveån tas fram,
bör planeringsförutsättningarna ha tydliggjorts.
Eftersom det finns stora planeringsmässiga och ekonomiska synergieffekter med att skapa
upplevelsevärden vid åarna i samband med andra exploaterings- eller stabilitetsprojekt, bör
kommunen särskilt beakta möjligheten att skapa rekreativa kvalitéer, om investeringar i
närheten av åarna genomförs. Exempelvis när erosionsskydd tillskapas.
Arbetet med att ta fram utvecklingsplaner bör ledas av gatu- och parkavdelningen på
samhällsbyggnadskontoret och inkludera kommunledningskontorets tillväxtavdelning, samt
kultur- och utbildningsförvaltningen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget har inga ekonomiska konsekvenser, förutsatt att erforderliga utredningar kan tas
fram inom ramen för befintliga arbeten.
Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt eget.
Förslag till kommunfullmäktige för beslut:
1. Motionen bifalls.
2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra uppdraget i enlighet med
kommunstyrelsens yttrande.
Beslutet ska skickas till
Expedieras till SBK, KLK och KoU

Jenny Perslow
Tillväxtchef

Axel Peterson
Samhällsplanerare

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-23
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-19
Axel Peterson

Kommunstyrelsen

2020.475 KS
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2020-11-11

§ 181 2020.475 KS

Motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström - Simon
Waern (S), Camilla Stenson (S), Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S), Camilla Stensson (S) och Leif Hansson (S) har till kommunfullmäktige den
28 oktober 2020, § 146 lämnat en motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska
ström.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig kommunal instans i uppdrag
att ta fram utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunledningskontoret för beredning.
Expedieras till
Klk-Tillväxtavd.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-10-28

§ 146 2020.475 KS

Motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström - Simon
Waern (S), Camilla Stenson (S), Leif Hansson (S)
Ärendebeskrivning
Simon Waern (S), Camilla Stensson (S) och Leif Hansson (S) lämnar en motion om
utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.
Motionärerna föreslår följande:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig kommunal instans i uppdrag
att ta fram utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.

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

Utdragsbestyrkande
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige om utvecklingsplaner för Säveån och
Gerdska ström
Centrala Alingsås genomkorsas av två åar – Säveån och Gerdska ström. De två vattendragen som slingrar
sig igenom staden är fantastiska resurser vars potential under lång tid dessvärre förbisetts och vars
underhåll försummats. Det vill vi ändra på!
Vattendrag är viktiga för människors välbefinnande – och det gäller inte minst de som bor i tätbefolkade
städer. Forskning visar på att vatten och grönska är de mest de mest uppskattade och efterfrågade inslagen i
såväl i det egna bostadsområdet som i den gemensamma stadsmiljön. Vatten och grönska är dessutom särskilt
viktiga för folkhälsan. Säveån med sina lummigt grönskande stränder rinner som ett blå-grönt stråk igenom
hela centrala Alingsås, förbi flera av våra mest omtyckta parker, och är inte bara en omistlig naturbiotop för
växter och djur utan även en stor resurs för såväl det lokala friluftslivet och båtlivet som för alingsåsarna i
gemen. Gerdska ström, eller Lillån, som i stadskärnan, med sin raka sträckning och sina stensatta kajer, ter sig
mer lik en kanal än en å, är inte bara ett kulturminne i sig utan en betydande tillgång för hela innerstaden.
Våra två centrala vattendrag ger boende och besökare upplevelsevärden som berättar om stadens historia
och utveckling. De skapar identitet och stolthet hos alingsåsarna, bidrar till deras välbefinnande och utgör
även en till stor del onyttjad resurs för besöksnäring. Tråkigt nog har de två åarna länge behandlats
styvmoderligt. Deras potential har inte nyttjats i nämnvärd omfattning och underhållet har eftersatts. Säveån
eroderar och strandbankar rasar till följd av uppruttnad strandskoning, stora träd faller ned och blir liggande
som hinder och på grund av utebliven muddring slammar vissa partier av ån igen. Gerdska ström växer igen,
blir allt grundare och mer nedskräpad för varje år. Växtligheten letar sig även in i den historiska stenskoningen
som på sina ställen har kollapsat ned i ån – och i vissa fall skandalöst nog ersatts av makadam. De båda åarna
är dessutom förhållandevis otillgängliga för alingsåsarna. Möjligheten att komma ned till vattnet är idag
begränsade.
De två åarna har stor utvecklingspotential – om bara de underhålls och används! Vi föreslår därför att
utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström tas fram. Syftet med utvecklingsplanerna ska vara att
visa på de möjligheter som finns genom att bättre tillvarata och utveckla Alingsås två centrala vattendrag.
Utvecklingsplanerna ska fungera som stöd i kommunens planering och bör innehålla förslag till riktlinjer och
konkreta förslag på åtgärder med syftet att förbättra tillgängligheten till, förbättra skicket hos och öka
användandet av åarna. Exempel på långsiktiga åtgärder kan vara framtagandet av underhållsplaner som är
miljömässigt hållbara, samt användningsplaner för åarna inriktade exempelvis mot besöksnäring. Potentialen
där är stor; kanotturism, stadsnära fiske, ångbåtsturer, mm. Exempel på rent fysiska åtgärder kan vara
restaureringar av strandskoningar, skapandet av nya platsbildningar och gångstråk längs med vattendragen
samt tillskapandet av fler båtplatser.
Vi föreslår att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig kommunal instans i uppdrag att ta fram
utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström.
Alingsås den 25 september 2020
Simon Waern (S)
Camilla Stensson (S)
Leif Hansson (S)
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Redovisning av obesvarade
motioner 2021
7
2021.058 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-15
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2021.058 KS

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner, april 2021
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 32 ska kommunstyrelsen två gånger om året, i
april och oktober, redovisa för fullmäktige de motioner som ännu inte har färdigställts.
Kommunfullmäktige har då att ta ställning om motioner vars beredning inte kunnat avslutas
inom ett år ska avskrivas från ytterligare beredning, eller fortsätta handläggas.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner.
Totalt har 21 motioner lämnats in till kommunfullmäktige som ännu inte är besvarade. Två
motioner är äldre än ett år. De två motioner som är äldre än ett år ska båda behandlas av
kommunfullmäktige den 31 mars 2021. Bilaga med redovisning över obesvarade motioner
kommer därför att uppdateras inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisningen godkänns.
2. Handläggningen fortsätter för följande motioner som är äldre än ett år:
- Motion om en ren och prydlig kommun - Pär-Göran Björkman (S), Björn Wallin
Salthammer (S) och Anita Hedén Unosson (S)
- Motion om minskad plastanvändning i kommunen - Camilla Stensson (S), Anita
Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-19
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Bilaga, redovisning av obesvarade motioner våren 2021
Väckt i fullmäktige
2021-01-27

Motionär
Amanda Andersson (MP)

Ärenderubrik
Motion om hospicevård - Amanda Andersson (MP)

2021-01-27

Boris Jernskiegg (SD, Lars-Olof
Jaeger (SD)

Motion om tillfällig äldreomsorgsberedning - Boris
Jernskiegg (SD) och Lars-Olof Jaeger (SD)

2020-12-09

Martin Lindberg (V)

Motion om fler offentliga affischeringsytor - Martin
Lindberg (V)

Status
Kommunfullmäktige har den 27 januari 2021, § 6 lämnat motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade den 3 mars, § 63 att skicka motionen på remiss till vård- och
omsorgsnämnden. Svar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast
den 21 maj 2021.
Kommunfullmäktige har den 27 januari 2021, § 5 lämnat motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade den 3 mars, § 62 att skicka motionen på remiss till vård- och
omsorgsnämnden. Svar ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast
den 21 maj 2021.
Kommunfullmäktige har den 9 december 2020, § 178 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2020-12-09

Martin Lindberg (V)

Motion om tillgänglighetsanpassning av badplatser - Martin
Lindberg (V)

Kommunfullmäktige har den 9 december 2020, § 177 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2020-12-09

Anna Hansson (MP), Britt-Marie
Kuylenstierna (MP)

Motion om personligt ombud - Anna Hansson (MP), BrittMarie Kuylenstierna (MP)

2020-12-09

Leif Hansson (S), Birgit Börjesson
(S), Simon Waern (S), Björn Wallin
Salthammer (S)

Motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård
och friluftsliv - Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon
Waern (S), Björn Wallin Salthammer (S)

2020-10-28

Simon Waern (S), Camilla Stenson
(S), Leif Hansson (S)

Motion om utvecklingsplaner för Säveån och Gerdska ström
- Simon Waern (S), Camilla Stenson (S), Leif Hansson (S)

Kommunfullmäktige har den 9 december 2020, § 176 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 20 januari, § 17 att skicka motionen på
remiss till socialnämnden. Svar ska ha inkommit till kommunstyrelsen
senast den 7 maj 2021.
Kommunfullmäktige har den 9 december 2020, § 175 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 20 januari, § 16 att skicka motionen på
remiss till samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och
utbildningsnämnden. Svar ska ha inkommit till kommunstyrelsen
senast den 7 maj 2021.
Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2020, § 146 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
behandlar motionssvaret den 31 mars 2021.

2020-09-30

Boris Jernskiegg (SD) och Agneta
Grange (SD)

Motion om hundrastgårdar - Boris Jernskiegg (SD) och
Agneta Grange (SD)
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Kommunfullmäktige har den 30 september 2020, § 121 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige
behandlar motionssvaret den 28 april 2021.

2020-09-30

Anton César (S), Birgitta Larson (S),
Pär-Göran Björkman (S)

Motion om insatser för ökad kunskap om antisemitism och
rasism i Alingsås skolor - Anton César (S), Birgitta Larson (S)
och Pär-Göran Björkman (S)

Kommunfullmäktige har den 30 september 2020, § 120 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2020-09-30

Boris Jernskiegg (SD), Glenn
Pettersson (SD), Agneta Grange
(SD), Zandra Pettersson (SD), Otto
Stryhn (SD), Lars Olof Jaeger (SD)

Motion om infartsvägar - Boris Jernskiegg (SD) m fl

Kommunfullmäktige har den 30 september 2020, § 119 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

2020-09-30

Camilla Stensson (S), Anton César
(S) och Simon Waern (S)

Motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning - Camilla
Stensson (S), Anton César (S) och Simon Waern (S)

Kommunfullmäktige har den 30 september 2020, § 117 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige
behandlar motionssvaret den 28 april 2021.

2020-09-02

Boris Jernskiegg (SD) m fl.

Motion gällande omvärdering av LOV - Boris Jernskiegg (SD)
m fl.

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 78 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning.

2020-09-02

Boris Jernskiegg (SD), Glenn
Pettersson (SD), Agneta Grange
(SD), Zandra Pettersson (SD), Otto
Stryhn (SD), Lars Olof Jaeger (SD)

Motion gällande kameraövervakning av kommunens
fastigheter - Boris Jernskiegg (SD) m fl.

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 77 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 28 april 2021.

2020-09-02

Boris Jernskiegg (SD), Glenn
Pettersson (SD), Agneta Grange
(SD), Zandra Pettersson (SD), Otto
Stryhn (SD), Lars Olof Jaeger (SD)

Motion gällande stationsområdet - Boris Jernskiegg (SD) m
fl

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 76 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 28 april 2021.

2020-09-02

Motion om språktest vid anställning till arbeten inom
kommunen där kommunikation är viktigt - Boris Jernskiegg
(SD) m fl

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 75 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 28 april 2021.

2020-09-02

Boris Jernskiegg (SD), Glenn
Pettersson (SD), Agneta Grange
(SD), Zandra Pettersson (SD), Otto
Stryhn (SD), Lars Olof Jaeger (SD)
Anna Hansson (MP)

Motion om införande av funktionen invånarförslag - Anna
Hansson (MP)

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 73 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 28 april 2021.

2020-09-02

Martin Lindberg (V)

Motion om en extern granskning av de generella
effektiviseringskraven - Martin Lindberg (V)

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 74 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 28 april 2021.
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2020-09-02

2020-09-02
2019-12-11

2019-03-27

Pär-Göran Björkman (S), Simon
Waern (S), Camilla Stensson (S)

Motion om framtagande av en långsiktig plan för Nolhaga
slott och park - Pär-Göran Björkman (S), Simon Waern (S)
och Camilla Stensson (S)

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 72 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige behandlar
motionssvaret den 28 april 2021.

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

Motion om framtagande av en kommunal markstrategi Simon Waern (S) och Anders Sandberg (S)
Motion om minskad plastanvändning i kommunen - Camilla
Stensson (S), Anita Hedén Unosson (S) och Simon Waern (S)

Kommunfullmäktige har den 2 september 2020, § 71 lämnat motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
behandlar motionssvaret den 31 mars 2021.
Kommunfullmäktige har den 11 december 2020, § 256 lämnat
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunfullmäktige
behandlar motionssvaret den 31 mars 2021.

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

Motion om en ren och prydlig kommun - Pär-Göran
Björkman (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Anita Hedén
Unosson (S)

Motionen skulle ha behandlats av kommunfullmäktige i februari 2021,
då mötet blev inställt kommer motionssvaret att behandlas av
kommunfullmäktige den 31 mars 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2019, § 87 att
lämna ärendet till kommunledningskontoret för beredning.
Kommunstyrelsens behandlade motionsvaret den 22 januari 2020, §
11 och beslutade att återremittera motionen för att komplettera med
information från förvaltningarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade motionssvaret vid
sammanträde den 22 januari 2019,§ 11 för att få svar från barn- och
ungdomsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen vilka
förebyggande åtgärder de vidtar för att minska nedskräpning.
Frågan skickades till förvaltningarna, men på grund av borgfreden
prioriterades inte ärendet. Kommunfullmäktige behandlar motionen
den 31 mars 2021.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-17
Agneta Hägg Knape

Kommunstyrelsen

2021.099 KS

Hyresavtal för boendemoduler socialnämnden
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har den 22 februari, § 4 beslutat att föreslå kommunstyrelsen att fatta beslut
om att ingå tio-årigt hyreskontrakt avseende boendemoduler.
Hyresavtal med en löptid mellan 3-10 år ska beslutas om i kommunstyrelsen i enlighet med
Alingsås kommuns Riktlinjer och organisationsstruktur för lokalförsörjning.
Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt för att hitta hållbara, flexibla och kostnadseffektiva
boendelösningar för de alltfler som hamnar i akut hemlöshet. Idag finns större möjligheter att
möta den akuta hemlösheten på ett differentierat sätt utifrån den enskildes behov. Det som
inte har kunnat tillgodoses är avsides belägna boenden för de personer som orsakar mycket
störningar och inte kan erbjudas boende i ordinarie bostadsbestånd. De senaste åren har ett
antal personer med ovanstående problematik haft sitt boende i Nolhaga Allé, den
möjligheten försvinner dock under första halvåret 2021 då husen planerar att rivas för att ge
plats åt en förskola. De boende saknar fr.o.m. 2021-06-01 en långsiktig boendelösning.
Förvaltningens yttrande
Socialförvaltningens bedömning är att avsides belägna boendemoduler krävs för att kunna
möta målgruppens behov och fullfölja det lagstadgade ansvaret att erbjuda dessa personer
en boendelösning.
Socialförvaltningen gav våren 2020 i uppdrag till Alingsåshem att i undersöka möjligheten att
tillskapa avsides boende för de personer som saknar annat möjligt boendealternativ. Kriterier
för placering har varit närhet till kollektivtrafik och matbutik, liksom rimlig transportsträcka för
den personal som ska stötta de boende och sköta tillsynen.
Alingsåshem har i dialog med kommunens exploateringsenhet och bygglovsenhet tagit fram
förslag på lokalisering på kommunens mark i utkanten av Nolby industriområde (Nolby 38:1)
där detaljplan saknas. Alingsåshem arrenderar marken av kommunen och bygglovet blir
tidsbegränsat. Boendemodulerna hyrs in och etableras på platsen.
Kommunledningskontoret bedömer att lösningen med att hyra avsides placerade
boendemoduler är en acceptabel lösning utifrån rådande förutsättningar.

Ekonomisk bedömning
Alingsåshem har i dagsläget inte möjlighet att köpa boendemoduler utan avser att hyra
dessa från leverantör med avtalstid om 10 år. Ett 10-årigt hyresavtal utgör förutsättning för
rimlig hyresnivå, kortare avtalstid ger en betydligt högre årshyra. Boendemodulerna omfattar
fyra mindre lägenheter till en årlig kostnad om 603 100 kr. Kostnad för boendemodulerna är, i
jämförelse med fyra köpta platser, ett väsentligt mer ekonomiskt försvarbart alternativ.
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Förslag till beslut
Förslag till kommunstyrelsen för beslut:
Socialnämnden ges rätt att ingå 10-årigt hyresavtal med Alingsåshem för avsides
boendemoduler till en kostnad om 603 100 kr/ år.

Beslutet ska skickas till
Socialnämnden

Cecilia Knutsson
Stabschef

Agneta Hägg Knape
Lokalstrateg
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Socialnämnden
Protokoll
2021-02-22

§ 4 2020.120 SN

Projekt boendemoduler
Ärendebeskrivning
I takt med bostadsbristen i Alingsås liksom i övriga Sverige hamnar allt fler personer i akut
hemlöshet. Detta medför höga krav på flexibla och kostnadseffektiva boendelösningar för att
kunna möta dessa behov inom befintlig budgetram.
Socialförvaltningen har både på egen hand och tillsammans med Alingsåshem sett över
situationen kring hemlöshet och anpassat de lösningar som finns på hemmaplan.
För denna målgrupp krävs en lösning med avsides belägna bostäder, för att kunna erbjuda
tak över huvudet. En stabil boendesituation minskar avsevärt risken att dessa personer far
så illa att köpt vård och/eller tvångsvård blir aktuellt.
Vid socialnämndens sammanträde 2020-12-15 lämnades förslag till beslut avseende ärende
Projekt boendemoduler. Socialnämnden fattade vid sammanträde 2020-12-15 § 65, beslut
om att återremittera ärendet, för ytterligare utredning av de ekonomiska förutsättningarna.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningens bedömning är att avsides belägna boendemoduler behövs för att kunna möta
målgruppens behov och fullfölja vårt lagstadgade ansvar om att förse personer i akut
hemlöshet med tak över huvudet.
Arbetsutskottet har den 10 februari 2021, § 52 behandlat ärendet.

Beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att ingå tio-årigt hyreskontrakt
avseende boendemoduler enligt skrivelsen.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida78
1 av 1
324

Datum:
2021-02-16
Handläggare: Susanne Kurkela
Direktnr:
Beteckning:
Bilaga

Socialförvaltningen
Enhetschef Beroendestöd

Projekt boendemoduler
Sammanfattning
I takt med att bostadsbristen ökat i Alingsås liksom i övriga Sverige hamnar allt fler
personer i akut hemlöshet. Detta medför höga krav på flexibla och kostnadseffektiva
boendelösningar för att kunna möta dessa behov inom befintlig budgetram.
Socialförvaltningen har både på egen hand och tillsammans med Alingsåshem sett
över situationen kring hemlöshet och anpassat de lösningar som finns på
hemmaplan. Ett flertal åtgärder har vidtagits och idag finns större möjligheter att
möta den akuta hemlösheten på ett differentierat sätt utifrån den enskildes behov.
Det som saknas är avsides belägna boenden för de som har allra svårast att bo och
orsakar mycket störningar i ordinarie bostadsbestånd. Några individer ur denna
målgrupp har de senaste åren kunnat erbjudas boende i Nolhaga Allé men denna
möjlighet försvinner under första halvåret 2021. Kontrakt för Nolhaga finns till 31 maj
2021 men därefter saknar dessa individer en långsiktig boendelösning.
De personer som är aktuella för denna boendelösning är vuxna med
beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa där alla andra lösningar redan provats
och där det bedöms som omöjligt att klara ett boende i Alingsåshems bestånd. För
denna målgrupp krävs en lösning med avsides belägna bostäder för att kunna
erbjuda tak över huvudet. En stabil boendesituation minskar avsevärt risken att
dessa personer far så illa att köpt vård och/eller tvångsvård blir aktuellt.
Bakgrund
Situationen på bostadsmarknaden har förändrats de senaste åren och det råder
brist på bostäder i de flesta av landets kommuner, både i storstadsregioner och i
mindre kommuner. Alingsås är inget undantag, och idag saknar många människor
en långsiktig boendelösning. Bostadsbristen har medfört ökade svårigheter att få ett
hyreskontrakt, vilket dels handlar om bristen på hyreslägenheter, dels om höga krav
för att få ett hyreskontrakt. Bristen på tillgängliga hyreslägenheter innebär att
socialtjänsten fått en allt viktigare roll som hyresvärd på den så kallade sekundära
bostadsmarknaden. Boendet och kontraktet är ofta förenat med tillsyn, särskilda
villkor eller regler. Socialförvaltningens andrahanduthyrning har således fått allt
större betydelse, och innebär idag ett omfattande arbete med att följa upp
hyresinbetalningar, eventuella störningar etc.
Alingsåshem bistår socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen med 28
förturer per år vilka fördelas till sociala kontrakt, till träningslägenheter,
jourlägenheter, jourlägenhet till våldsutsatta kvinnor och används även tex. vid
förtätningar av bostad med särskild service.
För personer med beroendeproblematik har svårigheterna med att hitta värdiga och
långsiktiga boendeformer ökat. Flertalet individer har trots upprepade försök med
olika boendeformer såsom Bostad först, tränings- och referenslägenheter eller
Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS
Besöksadress: Sidenvägen 7 F
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-195 88
socialnamnden@alingsas.se,www.alingsas.se
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andra varianter inte förmågan att följa hyreslagen och bo i integrerade
boendeformer utan att orsaka omfattande störningar för grannar. Socialförvaltningen
har därmed fått stora kostnader för såväl skadegörelse som för kompensation i form
av skadeståndshyra till grannar som utsatts. Individerna som orsakat störningarna
befinner sig fortfarande i hemlöshet.
Förvaltningens ansvar för den akuta hemlösheten
Socialtjänsten har ett tydligt ansvar i socialtjänstlagen att bistå alla som vistas i
kommunen med tak över huvudet. Man brukar skilja mellan strukturell bostadslöshet
(att det råder brist på boende i samhället i stort) och akut hemlöshet (att personer
saknar tak över huvudet för natten). Den akuta hemlösheten har socialtjänsten ett
tydligt ansvar för reglerat både i lag och rättspraxis. Ansvaret för den strukturella
hemlösheten ligger snarare på en kommunövergripande nivå. Socialtjänsten har
dock ett ansvar för att ge stöd för att personer i hemlöshet ska kunna anskaffa ett
eget boende. Vissa särskilt utsatta grupper med egna särskilda svårigheter att lösa
sin egen boendesituation har socialtjänsten ett utökat ansvar för att hjälpa med
anskaffning av boende. Det är för denna målgrupp de 28 sociala förturerna från
Alingsåshem är ämnade.
Problembeskrivning och redan tilltagna åtgärder
Vid ingången till 2019 fanns en del problem med de olika lägenhetslösningarna inom
socialförvaltningen. De sociala förturerna användes inte tillräckligt stringent, tex
förekom det att individer som beviljats en social förtur inte använde biståndet utan
lämnade lägenheten snart efter de fått den eller i vissa fall redan innan. Det förekom
problem med ockupationer av personer som vägrade lämna den lägenhet de fått
som bistånd trots att vräkning gjorts enligt gängse regler. Den köpta vården inom
missbruk hade ökat under flera år där det fanns svårigheter med att komma vidare
till en egen lägenhet efter genomgången behandling. Förvaltningen hade inte heller
tillräckligt upparbetade och omfattade arbetssätt för att ge stöd till den enskilde att
söka boende på egen hand.
Hösten 2019 tillsattes en arbetsgrupp gemensamt med Alingsåshem som fick i
uppdrag att se över vilka lösningar som idag finns i Alingsås för personer som ”har
svårt att bo” där personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik var i fokus.
Arbetsgruppen bestod av enhetschef och medarbetare från socialförvaltningen och
Alingsåshem som jobbar nära målgruppen idag. I den slutrapport arbetsgruppen
skrev fram ringades flertalet av de ovanstående problemen in. Två problemområden
framstod tydligast; att vi för målgruppen saknade ett mellansteg mellan akut
hemlöshet och en social förtur till egen lägenhet samt att vi saknade avsides
belägna bostäder för de som har allra svårast att bo och som orsakar mycket
störningar. Arbetsgruppen gjorde som en del i projektet studiebesök hos kommuner
som jobbat framgångsrikt med frågan (Trollhättan och Vänersborg) och det
noterades att det i båda kommunerna fanns avsides belägna boendelösningar för att
undvika störningar och problem i befintligt hyresbestånd och kunna möta
målgruppens behov.
Under 2019-2020 har socialförvaltningen sett över och gjort flertalet förändringar
inom hela boendesidan för att säkerställa att rätt lösningar kan erbjudas den
enskilde. En ny rutin och ett nytt arbetsätt för att hantera förturerna togs fram under
2019. Under 2020 användes 18 av de 28 förturerna till att skapa ett mellansteg
mellan bostadslöshet och social förtur genom övergångs- och träningslägenheter för
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personer som tillhör en socialt utsatt grupp. Dessa kan då beviljas lägenhet som
bistånd under en period om ett halvår- ca 1,5 år. Under denna tid får personen stöd
att skaffa eget boende och/eller en boendereferens med sig. Förvaltningen har sett
över och ställt om inom bostad med särskild service där det nu finns fler möjligheter
till ett flexibelt omfattande stöd för de som behöver det för att kunna bo.
1Se vägledande riktlinjer socialpsykiatri och beroendeproblematik. Övergånglägenhet: till personer som inte
kvalificerar sig för en social förtur men som bedöms vara i en socialt utsatt grupp och behöva särskilt stöd för att
komma in på bostadsmarknaden beviljas för 6 månader- 1 år. Träningslägenhet: lägenhet med stödinsatser som
beviljas till personer med missbruks och/eller psykisk ohälsa för 3-6 månader i taget.

Under hösten 2020 inrättades ett boendesocialt team som kommer jobba specifikt
med andrahandsuthyrningen, vräkningsförebyggande arbete och boendecoachning.
De boendesociala teamet arbetar också aktivt med att etablera kontakt med privata
hyresvärdar i syfte att anskaffa lägenheter som förvaltningen kan hyra för de som
bränt sina broar vad gäller möjligheterna till kontrakt hos Alingsåshem men som
ändå bedöms ha förmåga att följa hyreslagen i en lägenhet.
Socialförvaltningen har således kompletterat och breddat boendelösningarna inom
egen regi i flera olika etapper under de två senaste åren. Det som saknas och som
är en viktig del för att kunna fortsätta hålla nere kostnader för köpt vård är avsides
belägna boenden där personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa kan bo under
värdiga former utan att störa övriga hyresgäster. Kostnaderna för köpt vård inom
missbruksområdet har minskat från 15,7 miljoner 2018 till 13,1 miljoner 2019. För
2020 blev kostnaden 8,5 miljoner. En förutsättning för att hålla kvar kostnaderna på
denna nivå är tillgång till bra och för målgruppen ändamålsenliga boendelösningar.
Under 2019-2020 har förvaltningen haft tillgång till 4 platser i Nolhaga Allé för
långsiktigt tillfälligt boende för samma målgrupp som boendemodulerna är tänkta att
vara för. Detta handlar om personer som har ett pågående missbruk och som på
olika sätt omöjliggjort att kunna få boende på annat sätt. Oftast har personerna
också haft olika problem med sin fysiska hälsa. Genom tillgång till Nolhaga Allé har
dessa personer kunnat ha ett värdigt liv med tryggt boende och stöd från tex
beroendestödsteam och vuxenfältare. Detta till en mycket låg kostnad
(uppskattningsvis ca 7000 kr per månad och individ). Förvaltningen har kontrakt till
31/5 2021 och därefter rivs Nolhaga allé och man kommer inte längre ha tillgång till
dessa platser, vilket återigen kommer att göra dessa individer bostadlösa. När insats
behöver köpas för denna målgrupp handlar det om stödboende för ca 1800 kr per
dygn, dvs en kostnad om ca 54 tkr per månad och individ. För 2020 har
förvaltningen i snitt haft 3 personer placerade på Nolhaga per månad, om man
istället behövt köpa insats för 3 individer i snitt per månad motsvarar det en kostnad
om 1 944 tkr per år.
Förslag om kompletterande boendelösning genom avsides belägna
boendemoduler
Med avstamp i den rapport arbetsgruppen tog fram lämnades våren 2020 ett
uppdrag till Alingsåshem från socialförvaltningen att undersöka möjligheterna och
kostnaderna för att inrätta ett antal avsides belägna hyresmoduler.
Alingsåshem levererade i september 2020 ett koncept för hur detta skulle kunna
lösas. Lösningen bygger på uppsättning av ett antal hyresmoduler på
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ändamålsenligt belägna platser i Alingsås där så bedöms möjligt. Man har sökt efter
lämpliga platser i utkanten av staden, i industriområden och liknande där risken för
störningar är väsentligt mindre men som ändå ligger relativt centralt. Alingsåshem
har varit i kontakt med mark-och exploateringsenheten liksom med
bygglovsrådgivningen och diskuterat möjligheterna för olika placeringar för projektet.
Bygglovsenheten avråder bestämt ifrån att bygga på industrimark då de ej vill gå
emot detaljplanen varvid en placering på ett sådant område inte är lämplig.
Utifrån de kriterier som förvaltningen ställt gällande lokalisering; t.ex. närhet till
kollektivtrafik och matbutik, liksom rimlig transportsträcka för den personal som ska
stötta de boende och sköta tillsynen (annars tillkommer ytterligare kostnader för
personal och eventuellt väktarbolag), så är placeringen av boendemodulerna
lämplig. Hänsyn vad gäller lokalisering har också tagits till socioekonomiska
aspekter. Att placera moduler som dessa nära förskolor/skolor är heller inte lämpligt;
vilket också har visat sig med tanke på de klagomål som inkommit ifrån
Nolhagaskolan och intilliggande förskola. Den valda placeringen har också närhet till
redan indraget V/A vilket gör att kostnaderna för detta är förhållandevis låga för
detta projekt.
I slutrapporten fanns därmed bara en plats som verkar hållbar när det gäller
lokalisering vilket således är det förslag som föreslås. Om konceptet verkar hållbart
gällande både kvalitet och kostnader är det tänkbart på sikt att gå vidare och
undersöka fler lämpliga lokaliseringar.
Att köpa in moduler skulle rent teoretisk vara möjligt, men det är ingenting som
Alingsåshem kan och vill då lånetaket är nått. De har helt enkelt inte möjlighet att
köpa in moduler, och de gör heller inte det när det kommer till exempelvis skolor och
förskolor. Vid hyra av modul efter förnyad konkurrenssättning ingår också kostnader
för reparationer och underhåll - något som annars är en kostnad som tillkommer i
kalkylen om köp hade varit ett alternativ. Eftersom bygglovet är tillfälligt (10 år) så
kommer kostnaden för avyttring av tillkomma om man väljer att köpa istället för att
hyra. Vid hyra ingår kostnaden för avyttring.
Att man valt en hyresperiod på 10 år är på grund av att kostnaderna för arrende,
indragning V/A blir ändå densamma, och dessutom kommer kostnaden för
avskrivningarna att öka då det istället blir på kortare period, t.ex. en dubblering om
avtalet skrivs på 5 år. Ett avtal om 10 år gör också att hyran för paviljongerna blir
lägre, vilket minskar den årliga kostnaden.
Alingsåshem har i kalkylen med en post för oförutsedda utgifter om 100tkr vilket de
har för att ta höjd om behov skulle finnas, men som ej tas ut om kalkylen och
planeringen håller.
Det är en slimmad ekonomi och budget varvid det i dagsläget inte ser möjligt ut att
få ner kostnaden så mycket. Efter konkurrensutsättning kan som tidigare nämnts,
hyran för modulerna sjunka något. Dessutom skulle förvaltningen möjligen kunna ta
ut lite högre hyra (5000 kronor/månaden ligger i kalkylen), men skulle kunna höjas
till 5500 – 6000 kronor i månaden vilket skulle höja hyresintäkterna med antingen 24
000 om året alternativt 48 000 om året under förutsättning att de boende har
betalningsförmåga liksom att det inte är några vakanser.
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Vid hyra om 5500
Vid hyra om 6000

138 kr/dygn
121 kr/dygn

Exempel på boendemodul:

Förslag på plats:
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Antaganden och förutsättningar
•Fyra moduler om totalt 148 kvm
•10 års kalkyl: förutsätter att paviljongerna står i 10 år, att vi får tidsbegränsat
bygglov i 10 år samt arrende i 10 år
•Blockhyra av alla fyra boendemodulerna. Hyran är samma oavsett om det finns
vaknas i någon av modulerna
•Moms får ej dras av i projektet eller i hyran, dvs det är momsfri hyra
•Reparationer och underhåll ingår i paviljonghyresbolagets hyra. Om hyresgäst
däremot gör sönder något kommer kostnaden att debiteras utöver hyran
•Hyran höjs varje år enligt index
•Parkeringslösning och förråd ingår ej i hyressättningen

Konsekvenser för verksamheten
Idag finns en målgrupp som det saknas alternativ för trots de förändringar och
anpassningar som gjorts gällande boendelösningar. Detta är ofta personer som på
olika sätt är mycket utsatta och inte sällan i dåligt skick såväl fysiskt som psykiskt.
Stöd i form av beroendestödsteam eller boendestöd kan alltid lösas men det är
omöjligt att skapa en hållbar situation och ett någorlunda värdigt liv för den enskilde
om det saknas boendealternativ för denne. Avsides belägna boendemoduler behövs
för att långsiktigt lösa situationen för en målgrupp vi saknar andra alternativ för på
hemmaplan.
Ekonomisk bedömning
Hyresmodulerna kommer att kosta 603 100 kr per år för alla fyra
lägenheterna/boendemodulerna, dvs. 12 565 kr i månadshyra per lägenhet. Av detta
är 135 tkr investeringar. Om hela det möjliga investeringsbeloppet tas som
investering skulle hyra per månad och modul bli 9752 kr. Rimligt hyresbelopp att ta
ut är ca 5000 kr per månad vilket innebär en kvarvarande kostnad om 4044 kr per
modul (158 kr per dygn efter investering och hyresintäkt). Kostnaden per dygn utan
investering och intäkt är 418 kr. Idag är den genomsnittliga kostnaden per dygn för
tillfälligt boende ca 300 kr.
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Kort information om de olika posterna i kalkylen:
Avskrivningar gäller investeringen på 1 350 000 kr som ska betalas på 10 år= 10%.
Största delen av den här summan entreprenadkostnader och avgifter och skatter
som exempelvis markplanering under och runt om modulerna (150 000 kr), VA-taxa
och anslutning el (325 000 kr), montage och avetablering av paviljongerna (350 000
kr) osv.
Drift gäller de löpande kostnaderna för boendet, d.v.s. el, värme, försäkring, vatten,
sophämtning och skötsel. Här ingår dock ej reparation och underhåll.
Ränta avser ränta på investeringen.
Risk innefattar en buffert för räntehöjningar + Alingsåshems vinst (Alingsåshem som
bolag måste göra någon liten vinst).
Boendemodulerna: Alingsåshem kan avropa från SKL:s ramavtal, se länk nedan. 10
leverantörer finns med på den listan. Adapteo finns med och det är deras prislista
Alingsåshem har utgått ifrån i hyreskalkylen. Om socialnämnden väljer att gå vidare
i processen, så kommer Alingsåshem att göra en förnyad konkurrensutsättning
bland de 10 leverantörer som ingår. Bästa pris väljs, och därmed kan kostnaden
sjunka något. Avrop kan göras först då man har avsikten att gå vidare med
förslagen varvid det ej går att precisera den exakta kostnaden i dagsläget.
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-ochupphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/bygg-och-fastighet/hyresmoduler2018/
Nästa steg, fortsatt arbete
Bygglovsansökan (förutsätter att Alingsåshem och Socialförvaltningen tecknar avtal)
- Situationsplan, grundkarta, planritning tas fram
Upphandling boendemoduler
- Avrop från SKL:s ramavtal Hyresmoduler 2018
Alingsåshem tecknar arrendeavtal med kommunen

7 (8)

Sida 85 av 324

8 (8)

Sida 86 av 324

Remissvar - Riktlinjer för
dagvattenplan
9
2021.096 KS

Sida 87 av 324

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-18
Simon Stefansson

Kommunstyrelsen

2021.096 KS

Riktlinjer – En vägledning för dagvattenhantering i
Alingsås kommun, remissvar
Ärendebeskrivning
En ny plan för hantering av dagvatten i Alingsås kommun har tagits fram. Dagvattenstrategin
som är den första delen av de tre dokument som ingår i dagvattenplanen, antogs av
kommunfullmäktige den 2 september 2020 § 68. Den tredje delen, Åtgärdsplan – åtgärder för
hantering av dagvatten inom Alingsås kommun, godkändes av samhällsbyggnadsnämnden
den 22 februari 2021 § 4.
Del två och tre utgör medel/verktyg för att uppnå målen i dagvattenstrategin och vägledning
för att kunna arbeta enligt dagvattenstrategin.
Del två Riktlinjer - En vägledning för dagvattenhantering i Alingsås kommun, ska i första
hand användas som en handbok/uppslagsbok för kommunens tjänstemän.
Dokumentet innefattar främst:
 Vägledning och checklistor som beskriver roller och ansvar för dagvattenfrågor i olika
skeden, områden och sammanhang.
 Riktlinjer och krav för dimensionering, fördröjning, rening och utformning av
dagvattensystem.
 Ansvarsfördelning för anläggning, drift och underhåll av dagvattensystem.
Det finns idag inte någon anpassad lagstiftning som tar ett helhetsgrepp på dagvattenfrågan,
vilket gör det extra viktigt att kunna samverka mellan förvaltningar, avdelningar och enheter i
kommunen. Riktlinjen förtydligar och konkretiserar hur vi ska arbeta och samverka, för att
kunna uppnå överenskomna mål enligt strategin. Framtagandet av riktlinjen har innefattat
omvärldsbevakning samt erfarenhetsåterföring från andra kommuner i landet. Dokumentet
har tagits fram med stöd av konsult inom branschen och i samråd med berörda avdelningar
och enheter inom kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 februari 2021 § 5 att del två Riktlinjer – En
vägledning för dagvattenhantering i Alingsås kommun, skickas på remiss till
kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret har genom exploateringsenheten varit delaktiga i framtagandet av
de tre dokument som behandlar kommunens plan för hantering av dagvatten.
Kommunledningskontoret har ingen erinran gällande förslaget till Riktlinjer – En vägledning
för dagvattenhantering i Alingsås kommun, som utgör del två i kommunens plan för hantering
av dagvatten.
Ekonomisk bedömning
Svar på remissen innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt remissvar till
samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet ska skickas till
SBK-Kretsloppsavdelningen

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Simon Stefansson
Exploateringsingenjör

Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-22
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Samhällsbyggnadsnämn
den
Protokoll
2021-02-22

§ 25 2021.033 SBN

Dagvattenplan Riktlinje
Ärendebeskrivning
En ny dagvattenplan för Alingsås kommun har tagits fram. Dagvattenstrategin (del 1 av de
tre dokument som ingår i dagvattenplanen) antogs av kommunfullmäktige 2020-09-02 (§ 68).
Del 2 och 3 utgör medel/verktyg för att uppnå målen i dagvattenstrategin, och vägledning för
att kunna arbeta enligt dagvattenstrategin).
Del 2 Riktlinjer - En vägledning för dagvattenhantering i Alingsås kommun, ska i första hand
användas som en handbok/uppslagsbok för kommunens tjänstemän.
Dokumentet innefattar främst:
 Vägledning och checklistor som beskriver roller och ansvar för dagvattenfrågor i olika
skeden, områden och sammanhang.
 Riktlinjer och krav för dimensionering, fördröjning, rening och utformning av
dagvattensystem.
 Ansvarsfördelning för anläggning, drift och underhåll av dagvattensystem.
Förvaltningens yttrande
Det finns idag inte någon anpassad lagstiftning som tar ett helhetsgrepp på dagvattenfrågan
vilket gör det extra viktigt att kunna samverka mellan förvaltningar, avdelningar och enheter.
Riktlinjen förtydligar och konkretiserar hur vi ska arbeta och samverka för att kunna uppnå
överenskomna mål enligt Dagvattenstrategin och bidra till hållbar samhällsutveckling.
Framtagandet av Riktlinjen har innefattat omvärldsbevakning samt erfarenhetsåterföring från
andra kommuner i landet. Dokumentet har tagits fram med stöd av erfaren konsult inom
branschen. Vid beskrivning av ansvarsfördelning anges i dokumentet namn på enheter och
avdelningar. Dessa kommer hållas uppdaterade av förvaltningen vid eventuella
organisationsförändringar, även efter dokumentets antagande, detta utan att dokumentet
lyfts för nytt politiskt fastställande.
Enligt överenskommelse i Samhällstrategiska gruppen ska Riktlinjen först skickas av
nämnden på remiss till Kommunstyrelsen, innan den tas upp för beslut i
Samhällsbyggnadsnämnden. Ny tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden med
Kommunstyrelsens yttrande, kommer att skrivas efter genomförd remiss hos
Kommunstyrelsen.
Beslut
Riktlinjen skickas på remiss till Kommunstyrelsen
Expedieras till
Kommunstyrelsen för remiss

Utdragsbestyrkande
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1

Inledning

1.1

Bakgrund
Alingsås stad växer och dagens stadsstruktur håller på att förändras. I samband med utveckling av
staden finns en risk att tillgängliga ytor för hantering av dagvatten minskar rejält. För att möta
miljökrav, extrema nederbördstillfällen och klimatförändringar krävs att förtätning och ny bebyggelse
anpassas och utformas för att begränsa uppkomsten av dagvatten, för att minska recipientpåverkan,
och för att stå emot översvämningar. Lagstiftningen är dessutom otydlig och betydelsen av planering
och åtgärder för hantering av dagvatten och skyfall är stor, och kräver engagemang från flera parter i
samhället.
Alingsås har sedan 2001 haft en dagvattenplan. Planens övergripande syfte är att utgöra ett underlag
och en vägledning för planering och hantering av dagvatten. Dagvattenplanen behöver uppdateras
kontinuerligt för att hållas aktuell och för att ta tillvara ny kunskap, lagstiftning och andra förändrade
förutsättningar.
Dagvattenplanens delar utgörs av Dagvattenstrategi (del 1), Riktlinjer (del 2) samt Åtgärdsplan (del
3)1. Detta dokument utgör del 2 Riktlinjer. Enligt policy för styrande dokument i Alingsås kommun finns
tre typer av reglerande dokument; policy, riktlinjer och regler. Riktlinjer ska ge vägledning och stöd för
hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd utförs och inte på vad den innehåller.
Därav klassas detta dokument som en riktlinje. Dock innehåller dokumentet krav avseende bl a
dimensionering och rening av dagvatten etc. i enlighet med gängse branschstandard. Även dessa
uppgifter syftar till att ge vägledning och stöd för de medarbetare som handlägger ärenden avseende
just dimensionering och rening av dagvatten.

1.2

Syfte
Syftet med detta dokument är att utgöra en vägledning för att kunna arbeta mot dagvattenstrategins
mål och vision:


möjliggöra att fastställda strategier i dagvattenstrategin implementeras så att målen kan
uppnås och kunna jobba mot visionen: ”Alingsås dagvattenhantering är långsiktigt hållbar och
bidrar till rena och livskraftiga sjöar och vattendrag, samt berikar Alingsås boende- och
livsmiljöer”.



utgöra en vägledning och ett stöd samt beskriva roller och ansvar för dagvattenfrågor i olika
skeden, områden och sammanhang och i detta avseende fungera som en
dagvattenhandbok/uppslagsbok för kommunens tjänstemän.



ange riktlinjer och krav för dimensionering, fördröjning, rening och utformning av
dagvattensystem. Dessa ska ses som aktiva ställningstaganden och som verktyg för
information och kommunikation som visar vad kommunen vill med dagvattenhanteringen, i

1
Dagvattenplanen är i sig inget styrdokument utan ett samlingsbegrepp för de ingående styrdokumenten dagvattenstrategi,
riktlinjer samt åtgärdsplan
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dialog med externa parter så som fastighetsägare, verksamhetsutövare, konsulter med flera.
Dokumentet ska dock inte lämnas ut i sin helhet utan utgöra underlag för kommunikation och
beslut. Dokumentet är framförallt framtaget för kommunens tjänstemän.

1.3

Läsanvisningar
Detta dokument, dvs Dagvattenplanens del 2 – Riktlinjer, ska ses som ett uppslagsverk för anställda i
kommunen som hanterar dagvattenfrågor. Nedan ges en beskrivning och läsanvisning för
dokumentet. Kretsloppsavdelningen kommer även vara ett aktivt stöd, ge läsanvisningar och vara
behjälplig med svar på frågor om tillämpning av dagvattenplanen och dess dokument.

2 (56)
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Sammanfattande beskrivning och läsanvisning för de olika kapitlen:
I kapitel 1 till 4 beskrivs bakgrund, lagstiftning och bestämmelser, omvärldsbevakning samt
förutsättningar och status för dagvatten i Alingsås. Kapitlen utgör underlag och grund för den
vägledning, ansvarsfördelning samt krav och rekommendationer som beskrivs i kapitel 5 till 9.
Kapitel 5 innefattar en översiktlig vägledning för planering och hantering av dagvattenfrågan
vid exploatering och förtätning inom befintlig bebyggelse. Kapitlet riktar sig i första hand till
Kretsloppsavdelningen (VA-huvudmannen) men även till plan- och bygglovshandläggare.
Kapitel 6 beskriver hur dagvattenfrågan hanteras i ny bebyggelse i olika skeden, från
översiktsplan till anläggning, och vem som ansvarar för vad i processen. Kapitlet innehåller
komihåglistor och checklistor för de olika skedena, se särskild läsanvisning för dessa i kapitlets
inledning. Kapiltet riktar sig i första hand till projektledare för planer, till bygglovshandläggare
samt de representanter från Kretsloppsavdelningen, Gatu- och Parkavdelningen,
Tillväxtavdelningen och Miljöskyddskontoret som hanterar eller berörs av dagvattenfrågan i
dessa skeden.
Kapitel 7 innefattar krav för dimensionering, fördröjning och rening, gestaltning och
utformning av dagvattenanläggningar. Kapitlet innehåller information till den som planerar
byggnation, genomför dagvattenutredningar (vanligen konsulter) samt för de som bygger,
förvaltar eller utövar tillsyn på dagvattenanläggningar (VA-huvudman,
byggherrar/entreprenörer och Miljöskyddskontoret).
Kapitel 8 utgör en rekommendation vid val av dagvattenanläggningar som underlag till
dagvattenkonsulter, projektledare för detaljplaner, projektörer, VA-huvudmannen samt
byggherrar och fastighetsägare.
I Kapitel 9 beskrivs ansvar och kostnader för anläggning, drift och underhåll av
dagvattensystem (framförallt kommunala anläggningar) och riktar sig till
Kretsloppsavdelningen och Gatu- och parkavdelningen samt även Kommunledningskontorets
Tillväxtavdelning.
Dokumentet innehåller avslutningsvis en ordlista för olika begrepp.

1.4

Avgränsning
Dagvattenplanen gäller för hela Alingsås kommun (geografiska ytan), för dagvatten i befintliga
områden såväl som i nybyggnadsområden, i alla skeden från översiktsplanering till drift och underhåll
av dagvattensystem.
Dagvattenplanen innefattar även hantering av översvämning till följd av skyfall.
Stigande vatten i vattendrag och sjöar till följd av långvarigt regn är inte direkt kopplat till
dagvattenhantering och behandlas därför ej i planen.
3 (56)
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1.5

Dagvattenplanens sammanhang och relation till andra styrdokument

1.5.1 Styrdokument för vatten och avlopp
Samhällsbyggnadskontoret och Kretsloppsavdelningen samt Miljöskyddskontoret har följande
styrdokument för planering och hantering av vatten- och avloppsfrågor, se figur 1.1.
Kretsloppsavdelningen
VA-plan
Del 1 - Översikt
Del 2 - Policy
Del 3 - Handlingsplan

Förvaltningsövergripande
VA-utbyggnadsplan
Utbyggnadsområde
Utredningsområde
Bevakningsområde

Dagvattenplan
Del 1- Dagvattenstrategi
Del 2- Riktlinjer
Del 3- Åtgärdsplan

Miljöskyddskontoret: Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar
Figur 1.1 Styrdokument för vatten och avlopp.
Nedan beskrivs styrdokumenten och dess anknytning till dagvattenplanen.
VA-plan
Alingsås VA-plan är en långsiktig plan för investeringar och utredningsbehov inom VA-sektorn och
som godkänns i Samhällsbyggnadsnämnden. VA-planen ska belysa och beakta påverkansfaktorer
såsom utveckling, miljöanpassning, ny teknik m.m. samt ta ställning till hur detta ska hanteras inom
kommunen.
VA-planen är uppdelad i VA-översikt, VA-policy och VA-handlingsplan. Översikten beskriver
befintliga VA-system, utveckling i kommunen samt omvärldsbevakning och förslag till policy och
handlingsplan.
I dagsläget (2020) finns VA-policy ej framtagen men det är detta dokument som ska redovisa hur VAfrågor avseende dricks- och spillvattensystem ska behandlas i kommunal planering och prövning av
enskilda ärenden. VA-policyn utgör ett underlag för översiktsplanen samt fördjupade översiktsplaner,
och ger vägledning vid framtagande av detaljplaner, i form av principer för hur VA (dricksvatten,
dagvatten och spillvatten) - hanteras i tätortsområden, omvandlingsområden och i spridd bebyggelse.
Handlingsplanen beskriver åtgärder som avser vidtas med avseende på dricksvatten och
spillvattensystem. VA-planen beskriver dagvattenfrågan översiktligt men hänvisar planering och
hantering av dagvattenfrågor till dagvattenplanen.
VA-utbyggnadsplan
Alingsås VA-utbyggnadsplan är en tidsatt förvaltningsövergripande plan för utbyggnad av dricksvatten
och spillvattensystem inom områden med enskilt VA men som inom överskådlig framtid kommer att få
4 (56)
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kommunalt VA, och områden som är under utredning rörande förändrad VA - lösning.
Utbyggnadsplanen omfattar utbyggnadsområden, utredningsområden samt bevakningsområden och
är ett led i arbetet för att minimera miljöpåverkan och att alla vatten ska uppnå god ekologisk och
kemisk status i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. VA-utbyggnadsplan har sin grund i Lagen om
Allmänna Vattentjänster och Vattenförvaltningslagen. VA-utbyggnadsplanen beskriver endast
dagvattenfrågan översiktligt och hänvisar till dagvattenplanen.
Plan för enskilt VA
Planen för enskilda VA-anläggningar (ej allmänna) motsvaras av Miljöskyddsnämndens årliga
tillsynsplan.
Dagvattenplan
Dagvattenplanen är i sig inget styrdokument utan ett samlingsbegrepp för de ingående
styrdokumenten dagvattenstrategi, riktlinjer samt åtgärdsplan, se figur 1.2.

Alingsås kommuns dagvattenplan
Del 1 Dagvattenstrategi
 Mål för dagvatten
 Strategier för hantering av dagvattenfrågor
 Övergripande ansvarsfördelning för dagvattenfrågor

Antas i
Kommunfullmäktige
(KF)

Del 2 Riktlinjer
 Utvecklad beskrivning av dagvattenhantering och
vägledning i olika skeden och sammanhang
 Riktlinjer och krav samt underlag avseende lagstiftning,
förutsättningar och status för dagvatten i Alingsås.
 Detaljerad ansvarsfördelning

Antas i
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN)

Del 3 Åtgärdsplan
 Åtgärdsförslag för hållbar dagvattenhantering i befintliga och nya områden
 Förbättringsåtgärder för att kunna uppnå de mål som anges i dagvattenstrategin

Figur 1.2 Dagvattenplanens delar och innehåll.
1.5.2 Övriga styrdokument


Översiktsplan (2018-10-31, KF § 182)
o

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som översiktligt redovisar hur
bebyggelsen ska utvecklas och hur mark- och vattenområden ska användas i
kommunen. Översiktsplanen är rådgivande för efterföljande beslut om mark- och
5 (56)
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vattenanvändningen. Planläggningen ska enligt PBL syfta till att mark- och
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för
med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Exempelvis vill man undvika ny
bebyggelse i känsliga natur- och översvämningsområden. Dagvattenplanen är ett
komplement till översiktsplanen, och anger hur dagvattenfrågan skall hanteras i
planeringsprocessen och anger även riktlinjer för framtida revideringar av
översiktsplanen, med avseende på dagvattenfrågan.


Handlingsplan för god vattenstatus i Alingsås kommun (2018-09-26 KF § 163)
o



Med utgångspunkt i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska handlingsplanen ange
hur kommunens vattenarbete ska utvecklas så att ett tydligt fokus på aktiva åtgärder
nås. Handlingsplanen innefattar bl a behov och mål för dagvatten, vilka har tagits i
beaktande vid framtagande av dagvattenplanen.

Naturvårdsprogram (2020-02-26, KF § 26)
-

Syftet med naturvårdsprogrammet är att fördjupa viljeriktningen gällande natur som
anges i översiktsplan för Alingsås kommun samt att konkretisera den angivna
ambitionen i kommunens naturvårdspolicy och naturvårdsvision.

Under 2020-2021 pågår även framtagande av en fördjupad översiktsplan (FÖP) med skyfalls och
översvämningskartering.
Det finns ytterligare några planer och program som eventuellt kommer att tas fram som kan beröra
dagvattenplanen, dessa är


Klimatanpassningsplan



Blåplan/Vattenplan för tätorter (Syftet med en vattenplan är att beskriva målsättningar och
planeringsförutsättningar för kommunens vattenmiljöer, hålla samman vattenfrågorna och
skapa struktur för kommunens vattenarbete)



Vattenvårdsprogram



Våtmarksplan

Utöver dessa planer och dokument är det viktigt att notera kommunens Vattensamordningsgrupp.
Gruppen är ett forum för att samordna vattenfrågor och driva arbetet med åtgärder för att uppnå god
vattenstatus enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och kommunens handlingsplan.
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2

Lagstiftning och bestämmelser

2.1

Lagstiftning
Ingen lag har ett helhetsperspektiv när det gäller dagvatten, istället finns ett antal lagar parallellt berör
dagvattenhantering beroende på skede och geografisk placering. Nedan anges de viktigaste lagarna
som berör dagvatten, med hänvisning till ett urval paragrafer. Observera att det i detta stycke inte
redovisas paragraftexter i sin helhet. Med hänsyn även till uppdateringar av lagar och paragrafer ska
fullständig och uppdaterad information alltid sökas.

2.1.1 Plan- och bygglagen (PBL)
I plan- och bygglagen (SFS 2010:900) regleras kommunens rätt, möjlighet och skyldighet att
planera för dagvatten vid samhällsbyggnadsutvecklingen.
”I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande.
Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer”.
Med stöd av PBL kan de fysiska och de ansvarsmässiga förutsättningar som behövs för att hantera
dagvatten regleras. Men vattnet kan inte regleras med stöd av PBL vare sig vad gäller kvantitet eller
kvalitet.
Viktiga paragrafer:
-

2 kap. 3 § - planläggning ska ske med hänsyn till bl a miljö- och klimataspekter
2 kap. 2, 5 § - markens lämplighet och lokalisering av bebyggelse
2 kap. 10 § - MKN ska följas
3 kap. 2, 8 § - översiktsplanens inriktning
4 kap. 6 § - reservering av plats för allmänna ändamål
9 kap. 12 § - marklov vid försämring av genomsläpplighet
10 kap. 5 § - byggherren ska för lov- eller anmälningspliktiga åtgärder, följa den kontrollplan
som Samhällsbyggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.
11 kap 19, 20 §§ - Samhällsbyggnadsnämnden kan förelägga om åtgärder om exempelvis en
dagvattenanläggning inte blivit utförd på ett sådant sätt som föreskrevs i bygglovsbeslutet.

2.1.2 Miljöbalken (MB)
Miljöbalken (SFS 1998:808) reglerar främst dagvattenhantering genom krav på rening för att inte
orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön.
”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på
insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.”
Viktiga paragrafer:
-

2 kap. 7 § - rimlighetsavvägning
2 kap. 8 § - den som orsakar miljöskada bär ansvar för avhjälpande åtgärder
2 kap. 3 § - allmänna hänsynsregler, försiktighetsprincipen gäller
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-

5 kap. 3, 4 § - MKN får inte äventyras, skyldighet att följa åtgärdsprogram
9 kap. 2 § - definierar dagvatten som avloppsvatten vilket definieras som miljöfarlig
verksamhet enligt 1§
9 kap. 7 § - Särskild hänsynsregel - avledning och rening
11 kap. - anmälnings eller tillståndsplikt för vissa åtgärder
26 kap. 9 § - Föreläggande och förbud, proportionalitet
26 kap. 19 §- Verksamhetsutövares krav på egenkontroll

2.1.3 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV)
I lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) regleras VA-huvudmannens ansvar gällande
tillhandahållande och underhåll av allmänna dagvattensystem.
Enligt LAV är VA-huvudmannen för ett verksamhetsområde, kommunen eller ett kommunalt bolag,
skyldig att ta ansvar för dagvattenhanteringen inom befintlig eller blivande samlad bebyggelse, om det
behöver ordnas i ett större sammanhang och om vattnet riskerar människors hälsa eller utgör en risk
för miljön. I ett sådant fall gör kommunen detta genom att bestämma att området ska ingå i ett
verksamhetsområde som omfattar vattentjänsten dagvatten och ser till att behovet snarast tillgodoses
i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområde och VA-huvudmannen ska tillgodose
behovet av vattentjänster. Observera att LAV endast gäller inom verksamhetsområde för dagvatten.
Utanför verksamhetsområden ansvarar de enskilda fastighetsägarna för dagvatten och här gäller de
regler och det ansvarsförhållande som Miljöbalken anger.
”Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett
större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.”
-

6 § - kommunens skyldighet att ordna vattentjänster
23 § - kommunens rätt att meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna
VA-anläggningar. Detta görs i kommunens ABVA, se nedan.

2.1.4 Jordabalken (JB)
I jordabalken (SFS 1970:994) regleras dagvatten via de grannelagsrättliga reglerna i tredje kapitlet. En
fastighetsägare ansvarar för vad som sker på fastigheten. Gör man åtgärder som påverkar en
grannfastighet negativt, t.ex. ökar dagvattenflöden från sin fastighet, så har den som gör åtgärden
ansvaret för att vidta skäliga skyddsåtgärder. Detta kan exempelvis tolkas som att det naturliga
dagvattenflödet inte får ändras om det innebär negativa konsekvenser för omgivande mark.
(Dagvatten - Teknik, lagstiftning och underlag för policy, Miljösamverkan Västra Götaland, 2004).
2.1.5 Anläggningslagen
I anläggningslagen (1973:1149) regleras inrättandet av gemensamhetsanläggningar. Anläggning av
dagvattensystem som är till fördel för flera fastigheter i ett område har stöd i Anläggningslagen.
Kostnader för anläggning, drift- och underhåll ska då belasta de fastighetsägare som drar nytta av
anläggningen.
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2.1.6 Fastighetsbildningslagen
Fastighetsbildningslagen (1970:988) innefattar allmänna lämplighets- och planvillkor för
fastighetsbildning (avstyckning, klyvning mm). Fastighetsbildning får inte ske i strid mot detaljplan eller
områdesbestämmelser och fastigheten ska vara lämplig för sitt ändamål. Om fastigheten ska
användas för bebyggelse, ska det finnas möjlighet till anordningar för vatten och avlopp.
2.1.7 Restvattenlagen
Restvattenlagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, reglerar bland annat
dikning- och markavvattning. Grundprincipen enligt denna lag är att samfälligheten ska bidra till
kostnader för att underhålla en vattenanläggning.
2.1.8 Kommunallagen
Kommunallagen (SFS 1991:900) reglerar kommunens ansvar för angelägenheter av allmänt intresse,
som har anknytning till kommunens område, och där ansvaret inte faller på någon annan. Åtgärder för
klimatanpassning och för att motverka översvämningar kan anses vara en sådan angelägenhet.
2.1.9 Preskriptionslagen
Enligt Preskriptionslagen (1981:130), har kommunen ett ansvar för skador som uppstår som en följd
av brister i en detaljplan upp till tio år efter att planen har vunnit laga kraft.
Utöver dessa lagar finns även Skadeståndslagen (1972:207), Väglagen (1971:948) och Äldre
vattenlagen, med potentiell beröring till dagvattenfrågor.

2.2

ABVA
I Alingsås kommun finns Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster, ABVA, ett regelverk
för användande av allmänna vatten-, spillvatten och dagvattenanläggningar. Bestämmelserna tas
fram gemensamt inom Göteborgsregionens nätverk i samråd med jurist från branschorganisationen
Svenskt Vatten. ABVA riktar sig till abonnenter och fastigheter inom kommunens
verksamhetsområden för dagvatten och beskriver skyldigheter, rättigheter och gränsdragningen
mellan VA-huvudmannens och abonnentens ansvar. I ABVA finns regler gällande bland annat:


Dagvattenavledning från fastigheter och allmän platsmark hur de ska anslutas till det allmänna
dagvattennätet



Dagvattnets sammansättning



Lägsta dämningsnivå i tomtgräns för anslutning av dagvatten från tomtmark.



Hur anslutning av dagvatten inom verksamhetsområdet hanteras i bygglovsprocessen.

Gällande ABVA finns publicerad på kommunens hemsida. I Skriften ”Råd och anvisningar till ABVA”
förtydligas ansvarsfördelning och hantering tillsammans med praktiska råd och upplysningar om
vanligt förekommande vatten- och avloppsfrågor. Broschyren är ett komplement till ABVA
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2.3

EU:s ramdirektiv
Sedan år 2000 finns det ett gemensamt regelverk inom EU som ska säkra god vattenkvalité i alla
vatten, EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), eller EU:s vattendirektiv. Målet i vattendirektivet är
att alla vatten ska ha uppnått god kvalitet och god kvantitet år 2015, eller senast 2027.
Vattendirektivet har införlivats i svensk lagstiftning och vattenmyndigheten har tagit beslut om
miljökvalitetsnormer för vatten. För att uppnå miljökvalitetsnormerna har ett åtgärdsprogram tagits
fram, den senaste beslutades i december 2016 och gäller för förvaltningscykel 2016-2021, se nedan.
Vattendirektivet innebär att dagvattnet inte ska ha negativ inverkan på ytvattnets och grundvattnets kvalitet.
Enligt EU:s översvämningsdirektiv gäller att översvämningar ska förebyggas. Arbetet sker genom att
medlemsländerna systematiskt kartlägger översvämningshot och översvämningsrisker samt tar fram
riskhanteringsplaner för översvämningshotade områden. I Sverige genomförs översvämningsdirektivet
genom förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956) och MSBFS 2013:1, föreskrifter om
riskhanteringsplaner.

2.4

Bestämmelser i vattenskyddsområden
Inom Alingsås finns sex vattenskyddsområden, Färgen och Ömmern (ytvatten), Gräfsnäs, Magra,
Sollebrunn och Ödenäs (grundvatten). Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdena finns framtagna
och är tillgängliga på kommunens hemsida.
Föreskrifterna berör dagvatten på olika avseenden beroende på om det är ytvatten- eller
grundvattentäkter. Bl a finns föreskrifter, krav och förbud gällande infiltration av avloppsvatten samt
hantering av dagvatten från fordonstvättar. Föreskrifterna ska beaktas vid planering och hantering av
dagvatten.
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3

Omvärldsbevakning
En omvärldsbevakning har genomförts inom projektet för revidering av Alingsås dagvattenplan. Ett
antal olika observationer och utmaningar relaterade till dagvattenhantering har identifierats, se nedan.
Utmaningarna understryker på olika sätt behovet av riktlinjer, vägledning och förvaltningsövergripande
samarbete.


Det finns ingen anpassad lagstiftning som tar ett helhetsgrepp på dagvattenfrågan utan flera
olika regelverk som gäller parallellt. Utredning om ny lagstiftning och riktlinjer pågår.



Behovet av att kunna hantera mer frekventa och kraftigare skyfall- och översvämningar ökar.
Ledningssystem för dagvatten är inte dimensionerade för att kunna ta emot skyfall, vilket inte
heller är ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Äldre dagvattensystem kan dessutom vara
dimensionerade utifrån lägre standard än dagens.



Generellt ökar andelen hårdgjorda ytor i samhället vilket innebär ökad dagvattenavrinning
samtidigt som behovet av klimatanpassning ökar (pga. klimatförändringar och hårdare krav
från Länsstyrelsen.)



Fler eller strängare miljökrav och mer fokus på att uppnå lokala, nationella och internationella
miljömål såsom miljökvalitetsnormer för ytvatten och riktlinjer för biologisk mångfald m.m.



Ökad kunskap om föroreningsbelastning från dagvatten i kombination med högre krav på
förbättrad recipientkvalitet.



Förtätning av staden minskar andelen ytor tillgängliga för dagvattenhantering.



Äldre detaljplaner hanterar inte alltid dagvatten.



Slutligen noteras att allt fler kommuner ställer om från konventionella ledningar och
underjordiska magasin till långsiktigt hållbara metoder för dagvattenhantering såsom öppna
diken, regnbäddar, gröna stråk och dammar. Dagvatten nyttjas som resurs för bevattning,
bidrar till biologisk mångfald och berikar stadsmiljön för boende. En omställning till öppen,
hållbar dagvattenhantering kräver förvaltningsövergripande samarbete och leder till
förändrade krav på drift och underhåll.

Utifrån omvärldsbevakning och erfarenheter inom Alingsås kommuns förvaltningar har några
övergripande fokusområden för revidering av dagvattenplanen 2020 identifierats:


Ta fram nya mål och övergripande strategier för en hållbar hantering av dagvatten.



Förtydliga ansvar för hantering av dagvatten i olika skeden och roller.



Förbättra vägledning för hantering av dagvattenfrågor för olika skeden och roller.
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Förutsättningar och status i Alingsås kommun
I detta kapitel beskrivs översiktligt förutsättningar och status avseende befintliga dagvattensystem,
avrinningsområden och recipienter. I dagvattenplanens åtgärdsplan föreslås en förbättring av digitala
verktyg som stöd för hantering av dagvattenfrågan.

4.1

Avrinningsområden
Alingsås tätort har delats in i avrinningsområden för dagvattenutlopp som redovisar det ungefärliga
område/yta från vilken dagvatten avrinner till större dagvattenledningar/dagvattensystem2. En karta
med avrinningsområden för dagvattenutlopp redovisas i bilaga 1. En uppdatering och digitalisering av
kartan planeras, se Dagvattenplanens åtgärdsplan.

4.1.1 Ytor och belastning
Dagvattenbelastningen (flöden och föroreningar) på recipienter beror av markens användning och
andel hårdgjorda ytor. I tidigare dagvattenplan från 2001 har markanvändning identifierats och
dagvattenbelastning beräknats. Situationen har sedan dess förändrats i varierande utsträckning inom
olika delar av staden. Underlaget från 2001 kan dock fortfarande användas som underlag för framtida
beräkningar av dagvattenbelastning och prioritering av områden/ytor för åtgärder.
4.1.2 Föroreningar i dagvatten
Föroreningsgraden varierar beroende på område, mark och byggnadsmaterial etc. I tabell 4.1
redovisas några vanliga källor till dagvattenföroreningar och specifika föroreningar.
Tabell 4.1 Vanliga föroreningar i dagvatten

4.2

Källa

Exempel på föroreningar

Trafik/vägar

Zn, Cu, Ni, Cr, PB, Sb, Aromatiska och alifatiska kolväten, BTEX, PAH,
alkylfenoler, ftalater, fosfor, mikroplaster m.m.

Byggnadsmaterial

Zn, Cu, Ni, Cr, PCB, PAH, nonylfenol, ftalater m.m.

Industrier

Metaller, lösningsmedel, oljor, perflourerade ämnen m.m.

Recipienter
Alingsås kommun har ett antal olika recipienter som är belastade av dagvatten, recipienterna är olika
känsliga och har olika skyddsvärden. I VISS (VattenInformationsSystem Sverige) databas finns
information om olika vattenförekomsters status.
Baserat på uppgifter om recipienters kemiska/ekologiska status, skyddsvärde samt flöde/storlek har
en känslighetsklassning för recipienter i Alingsås kommun tagits fram. Klassningen är gjord med
avseende på recipientens känslighet för belastning av föroreningar via dagvatten. Klassningen är
preliminär, översiktlig och bör uppdateras allteftersom ny kunskap erhålls.
2

Dvs inte det samma som avrinningsområden för ytavrinning utefter markens höjdförutsättningar.
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I bilaga 2 redovisas de recipienter i Alingsås kommun som belastas av dagvatten idag eller som kan
komma att belastas vid planerad byggnation inom den närmaste framtiden.

4.3

Verksamhetsområde för dagvatten
Ett verksamhetsområde för dagvatten motsvarar ett geografiskt område inom vilket
dagvattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän dagvattenanläggning. I Alingsås
kommun finns verksamhetsområden för dagvatten inom Alingsås tätort, Sollebrunn, delar av Västra
Bodarna, Ingared, Gräfsnäs och Stora Mellby, se geografisk utbredning i Alingsås webkarta.

4.4

Befintliga dagvattensystem år 2020
I Alingsås kommun är dagvattnet till mycket stor andel separerat från spillvattennätet. Endast mindre
delområden eller enstaka fastigheter kvarstår att byta ut kombinerade spill- och dagvattenledningar.
Arbete med fortsatt separering och spårning av ytor som orsakar bräddning på spillvattennätet pågår
bl a i Sollebrunn och Gräfsnäs.
Alingsås tätort: Inom tätorten hanteras dagvatten idag huvudsakligen via avledning i ledningar till
recipient, men till viss del även via öppna diken (ex. Stadsskogen).
Fördröjning av dagvatten sker inom ett antal större områden i tätorten, men dock inte överallt
(exempelvis så har stora delar av centrum mycket begränsad fördröjning). Fördröjning sker
huvudsakligen via underjordiska fördröjningsmagasin (Bolltorp) och i öppna dammar (ex Stadsskogen,
Ängabo/Stockslycke). Gröna tak bidrar med fördröjning av dagvatten i mindre utsträckning (ex
Stadsskogens förskola, Kv Ljuset, Vimpeln). Vanliga diken/vägdiken, eller makadamfyllda diken
utnyttjas även för långsam avledning vilket möjliggör infiltration och fördröjer flödestoppar (ex delar av
Kungälvsvägen).
Infiltration av dagvatten från hårdgjorda ytor och tak sker i mindre utsträckning lokalt inom vissa
fastigheter. Enstaka genomsläppliga ytor avsedda för dagvatten finns. Vissa fastighetsägare avleder
takvatten till gräsmattor eller använder regntunnor. I Linnebäck, i närheten av Stockslycke, finns en
dagvattendamm som i huvudsak är infiltrationsbaserad. Detta är ett exempel på en väl fungerande
dagvattenhantering.
Fördröjning och infiltration innebär i allmänhet även rening av vattnet i varierande utsträckning. Utöver
nämnda dagvattensystem så används även tekniska system enbart för rening av dagvatten. Totalt ca
60 st av rännstensbrunnarna inom Alingsås centrala delar är utrustade med barkfilter. Oljeavskiljare
inom kommunal mark finns främst på större parkeringar. Oljeavskiljare för dagvatten utnyttjas även
inom fastighetsmark för parkering, industrimark och verksamheter med olje-/drivmedelshantering.
Ingared-Hemsjö: Från en större del av centrala Ingared leds dagvatten via ledningar till en våtmark
med utlopp i Sävelången, generellt sker dock ingen fördröjning och rening i övrigt. Merparten av
bebyggelsen i ”centrala” delarna av Ingared ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Vid
Lindekullegatan finns en dagvattendamm för fördröjning och rening av dagvatten som därefter leds
vidare till Barnabäcken.
Sollebrunn: Dagvatten avleds i huvudsak i ledningar utan fördröjning och rening, det finns dock
enstaka fördröjningsmagasin i nyare områden.
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Västra Bodarna: Dagvatten avleds i huvudsak i ledningar och diken, vilka delvis förvaltas av
vägföreningar. Två mindre områden med verksamhetsområde för dagvatten finns men i övrigt
hanteras dagvatten av vägföreningar
Mellby och Magra: Dagvatten avleds i huvudsak i ledningar utan fördröjning och rening. Delar av
Mellby och Magra har verksamhetsområde för dagvatten.
Glesbygd: Inom glesbygdsområden uppkommer relativt lite dagvatten. Dagvatten från fastigheter
hanteras generellt via infiltration eller via avledning till dike/recipient. Dagvatten från vägar avleds
vanligen via diken.
VA-utbyggnader i tidigare omvandlingsområden
Dagvatten har generellt ansetts fungera bra i den befintliga bebyggelsen och verksamhetsområde för
dagvatten han inte skapats för hittills genomförda omvandlingar. Dagvattenhantering har lösts lokalt
inom tomtmark samt via, diken, kulvertar under vägar, i vissa fall i samråd med vägföreningar.
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5

Dagvatten i befintlig bebyggelse
Dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse (vid såväl förtätning som i befintlig bebyggelse utan planerad
förtätning) kan vara aktuella exempelvis beroende på kapacitetsproblem i ledningsnätet,
översvämningsproblematik vid skyfall, att förorenat dagvatten släpps orenat till recipienter, samt för att
kunna möjliggöra exploatering inom recipientens avrinningsområde (miljökvalitetsnormer får ej
äventyras).
Grunden för exploatering inom befintliga områden är den samma som för nya områden (se kap. 6),
det vill säga att det är samma mål, strategier och riktlinjer som ska följas enligt dagvattenplanen.
Förutsättningarna skiljer sig dock åt eftersom höjdsättning och höjdmässigt förhållande till ledningar
och recipient redan är fastställda inom befintliga områden. Dagvattensystemen är även
dimensionerade utifrån äldre kriterier (generellt baserat på Svenskt Vattens publikation VAV-P28 samt
P90).
Inom befintliga områden finns oftast inte möjlighet att bygga nya dagvattensystem när bebyggelsen
förtätas. Då finns risk för kapacitetsbrist i dagvattensystemen vilket kan leda till översvämning i form
av att vatten blir stående på markytan eller trycks upp i lågt belägna brunnar. För att säkra dessa
områden mot skadliga översvämningar behövs ett nära samarbete mellan kommunens berörda
avdelningar och övriga aktörer.
Följande punkter ska beaktas vid planering av åtgärder för dagvatten:


Bevara lämpliga områden för hantering av dagvatten och skyfall, kontrollera lågpunkter och
skyfallskartering.



Informera exploatörer om dagvattenhantering, såsom information om betydelsen av dagvatten
och skyfallshantering och om öppna gröna tekniker i enlighet med dagvattenstrategin, då
kommunen är beroende även av deras insatser för att kunna uppnå en hållbar
dagvattenhantering.



Kontrollera/utred kända problem eller begränsningar för dagvattenavledning såsom
ledningsnätets kapacitet eller översvämningsproblem.



Utred alternativa, nya vägar att avleda dagvatten.



Arbeta med uppströms fördröjningsåtgärder som skapar en buffert i befintligt
dagvattensystem.



Kontrollera eventuella bestämmelser i befintlig detaljplan (DP). Om bestämmelser eller
detaljplan inte finns, reglera så långt det är möjligt dagvattenhantering i avtal se kap. 6.3.6.
Följ upp dagvattenhantering i bygglov, projektering samt anläggningsskede i enlighet med
kap. 6.4-6.6. När DP ej reglerar dagvatten är det extra viktigt att riktlinjer för
dagvattenhantering förmedlas tidigt ex i bygglovsremiss, nybyggnadskarta, VA-uppgift eller
förhandsbesked.



Dagvattenåtgärder i befintliga miljöer kan vara extra kostsamt och det är därför lönsamt att:
-

Planera och genomföra åtgärder i samband med markarbeten som ändå görs av
andra skäl såsom ledningsomläggningar, renovering av gatumark, parkeringar,
planteringar, lekytor etc. Det är därför viktigt med samarbete mellan
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Kretsloppsavdelningen och Gatu- och parkavdelningen (alt. vägförening) både
gällande planering och utförande.
-

Använda ”end of pipe-lösningar3” om det inte finns utrymme inom området.

-

Prioritera områden för åtgärd baserat på översvämningsrisker, recipientens känslighet
och föroreningsbelastningen.

Omvandlingsområden
Med ett omvandlingsområde menas ett sammanhängande bostadsområde med minst 20 fastigheter
där omvandling från sommarstugor mot permanent boende pågår. Ett omvandlingsområde kan också
vara ett sammanhängande bostadsområde med övervägande äldre bostäder för permanent boende,
där vatten och avloppsfrågan behöver lösas i ett gemensamt sammanhang då enskilda lösningar inte
är lämpligt.
Omvandlingsområden uppfyller sällan dagens vatten och avloppsstandard vilket kräver åtgärd i någon
form. Områdena är oftast inte detaljplanerade men detaljplanering kan pågå. Det kan också finnas
planer på att ersätta äldre områdesplaner med detaljplan.
Utredning av behov för kommunal dagvattenlösning
För de områden som VA-utbyggnadsplanen pekar ut som omvandlingsområden ska behovet av
verksamhetsområde för dagvatten utredas. Bedömningen baseras på:


Problem eller begränsningar för befintlig dagvattenavledning samt lågpunkter, instängda
områden eller andra översvämningsproblem.



Eventuella bestämmelser i befintlig detaljplan (DP).



Eventuellt planerad förtätning eller annan påverkan på befintlig dagvattensituation.



Mål enligt dagvattenstrategin.

Om behov av verksamhetsområde för dagvatten finns, kan planering av dagvattenhantering för
omvandlingsområden ske enligt planeringspunkter för befintlig bebyggelse (se ovan). Om detaljplan
upprättas används checklistan för dagvattenplanering inom detaljplan som stöd, se kap. 6.3 (notera
dock att checklistan inte nödvändigtvis är tillämplig/stämmer i alla avseenden för omvandlingsområden
exempelvis deltagande parter där vägföreningar vanligen hanterar de områden som
Tillväxtavdelningen annars hanterar). Oavsett om området innefattas av en detaljplan eller ej så är det
viktigt att göra en dagvattenutredning, se kap. 6.3.
Riktlinje för omvandlingsområden
Dagvattenhantering ska om möjligt lösas med åtgärder som finansieras av enskilda fastighetsägare
eller samfällighetsföreningar. Om detta inte är möjligt kan dock ett kommunalt verksamhetsområde för
dagvatten upprättas.

3

Metoder som används för att avlägsna redan bildade föroreningar från en luftström, vatten, avfall, produkt eller liknande.
Dessa tekniker kallas ”end-of-pipe” (rörets slut) eftersom de normalt implementeras som ett sista steg i en process innan
strömmen bortskaffas eller levereras.
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6

Dagvatten i ny bebyggelse
I detta kapitel anges hur dagvattenfrågan hanteras i olika skeden, från översiktsplan till färdig
anläggning. Här innefattas nödvändiga arbetsmoment och utredningar för att kunna uppnå målen
enligt dagvattenstrategin och för att säkerställa en långsiktigt hållbar hantering av dagvatten. I kapitlet
beskrivs även vem som är ansvarig part för respektive moment eller utredning.
I kap. 6.1 redovisas ett övergripande processchema för de huvudsakliga skedena översiktsplan (ÖP),
fördjupning av översiktsplan (FÖP)/planprogram, detaljplan (DP), bygglov, projektering och
anläggning. I kap. 6.2-6.6 redovisas beskrivningar av arbetsmoment och ansvar för dessa skeden.
Läsanvisning kapitel 6: Leta upp aktuellt skede, kap. 6.2-6.6 och följ anvisningar i tabeller och
kom-ihåg-rutor.
Tabeller med ”grönt huvud”, se exempel till höger, ger
vägledning genom planprocessens skeden (översiktsplan,
FÖP, detaljplan osv.). I tabellerna beskrivs moment och
ansvar för respektive fas. I tabellerna finns även
hänvisningar till text i dokumentet och checklistor i
bilagor, som innehåller mer detaljerad information.

I ”kom-ihåg-rutorna”, se exempel nedan, anges särskilt
viktiga kontrollpunkter för den som har huvudansvaret för
processen.

Arbetsprocesser för planprocessens olika skeden och ansvarsfördelningen för dagvattenfrågan kan
naturligtvis komma att ändras något med tiden. Det är då viktigt att hanteringen av dagvattenfrågan
ändå följer dagvattenplanens mål och strategier. Vägledning och checklistor i detta kapitel ska i sådant
fall tillämpas som ”principer”, så att ändamålet uppfylls i väntan på nästa revidering av
dagvattenplanen.
Förkortade benämningar på enheter och avdelningar i tabeller i kapitel 6:
VA - Kretsloppsavdelningen, Plan - Planansvarig avdelning/enhet, MK - Miljöskyddskontoret,
Gata/Park - Gatu- och Parkavdelningen, Tillväxt - Tillväxtavdelningen, Bygglov - Bygglovsenheten,
RTJ – Räddningstjänsten.

6.1

Översikt skeden
I Figur 6.1 beskrivs översiktligt hur dagvattenfrågan hanteras i de huvudsakliga skedena
översiktsplan, FÖP /planprogram, detaljplan, bygglov och anläggning. I följande kap. 6.2-6.6 redovisas
mer detaljerade beskrivningar av arbetsmoment och ansvar.
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Kap. 6.2

Översiktsplan
Översiktlig utredning och beskrivning av förutsättningar samt behov av dagvattenhantering för
hela kommunen. Ska se till att dagvattenfrågan i senare skeden kan lösas i enlighet
dagvattenplanen och så att nödvändiga eller strategiska områden för dagvatten inte bebyggs
med bostäder eller annan infrastruktur.
Kommunstyrelsen beslutar om framtagande av Fördjupad översiktsplan/Planprogram

Kap. 6.2

Fördjupning av översiktsplan och Planprogram
Inventering och redovisning av förutsättningar för hantering av dagvatten för större område.
Reservation av plats för mark som behövs för dagvattenhantering och översvämningsytor i
senare skeden avseende naturliga avrinningsvägar, lågpartier och grönstråk.
Ansökan om planbesked inkommer och beslut om positivt planbesked (tidiga skeden)

Kap. 6.3

Utanför detaljplan
ansöks om
förhandsbesked
alt. bygglov
direkt*

Kap. 6.4

Detaljplan
Utredning avseende helhetslösningar för dagvattenhantering i samband med nybyggnation
inom ett begränsat område. I detaljplanen styrs markens utformning och lägen för
dagvattenanläggningar. Ett marköverlåtelseavtal eller exploateringsavtal med riktlinjer för
dagvattenhantering till exploatör upprättas.
Exploatör/byggherre ansöker om nybyggnadskarta och VA-uppgift
Bygglov
Information till byggherrar, exploatörer om behov,
förutsättningar och riktlinjer för dagvattenhantering.
Säkerställa att dagvattenhantering sker enligt
bestämmelser och riktlinjer i detaljplanen och
dagvattenplanen. Anmälan av dagvattenanläggning till
Miljöskyddskontoret. Säkerställa förutsättningar för
uppföljning av dagvattenanläggningar i byggskedet.

Projektering
Detaljutformning av
dagvattensystem samt upprättande
av plan för drift- och underhåll.
Säkerställa att dagvattensystem
utformas enligt bestämmelser och
riktlinjer i detaljplanen,
exploateringsavtalet och
dagvattenplanen.

Kap. 6.5

Byggherre erhåller startbesked

Kap. 6.6

Anläggning
Byggnation av dagvattenanläggningar,
kontroll och besiktning av funktion och utformning. Uppföljning av kontrollplan.
Överlämning av drift- och underhållsplan.
Byggherre erhåller slutbesked

*Bygglov med lokaliseringsprövning

Figur 6.1 Övergripande schema för hantering av dagvatten från översiktsplanering till färdig
anläggning.
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6.2

Översiktsplan och fördjupning av översiktsplan
Dagvattenfrågan löses stegvis genom planeringsprocessen. Vid översiktsplanering (ÖP), fördjupning
av översiktsplanen (FÖP) och planprogram ska förutsättningar och behov av dagvattenhantering
belysas och beaktas. ÖP/FÖP är inte juridiskt bindande, men vägledande vid efterföljande
planläggning och vid ansökan om bygglov utanför planområde.
I tabell 6.1 och 6.2 redovisas hur dagvattenfrågan hanteras vid framtagande av ÖP respektive FÖP
och planprogram, samt vem som ansvarar för respektive del.
Omfattningen och detaljeringsgraden av de utredningar som görs ska följa den översiktliga
beskrivningen enligt tabellerna, men kan i viss mån bero av storleken på området som
planen/programmet omfattar. Revideringar och tillägg avseende omfattning och detaljeringsgrad, görs
vid behov inom planens projektgrupp och alltid i samråd med Kretsloppsavdelningen.
Kom-ihåg-lista översiktsplanering


Lägg grund för att dagvattenhantering blir förenlig med mål, strategier och krav i
Alingsås dagvattenplan.



Säkerställ att nödvändiga eller strategiska områden för dagvatten inte bebyggs med
bostäder eller annan infrastruktur.



Områden/ytor som är lämpliga för att hantera dagvatten, inklusive ytligt avrinnande
vatten vid kraftiga skyfall, ska identifieras och reserveras, så att dessa också kan
utnyttjas för detta oavsett områdesgränsdragning vid detaljplanering.

Ansvar
Det är Kommunstyrelsen respektive Samhällsbyggnadsnämnden genom planansvarig avdelning/enhet
som ska se till att dagvattenfrågan beaktas vid framtagande av ÖP och FÖP och planprogram.
Kretsloppsavdelningen deltar aktivt genom att bistå med kunskap och underlag, kommunikation med
dagvattenkonsulter, upphandlingsstöd för dagvattenutredningar, granskning av dagvattenutredningar,
förslag till dagvattenlösningar, bidrar med text till planbeskrivningar etc. Det är även andra
avdelningars ansvar att bistå med stöd och kunskap i frågeställningar och utredningar hemmahörande
deras verksamhet. Planenheten, Kretsloppsavdelningen och Miljöskyddskontoret deltar i projektgrupp
för ÖP/FÖP och planprogram.
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Tabell 6.1 Dagvatten i översiktsplan
Fas
Projektledningsgruppmöte
Kolla
komihåglista

Moment dagvatten
Beakta mål, strategier, riktlinjer och krav enligt Alingsås
Dagvattenplan.
Beakta eventuella nya rön och lagstiftningar avseende
dagvatten.
Utredning och kartering. Inventera och presentera i kartlager:

ÖP tas fram

ÖP tas fram

Kolla
komihåglista

Samråd

- Översvämningsområden
- Recipienter, status och känslighet
- Vattenskyddsområden
- Naturvårdsintressen
- Samhällsviktiga funktioner
Beskriv och belys behov av utredningar i senare skeden
(FÖP/Planprogram) avseende:
- Avrinningsområden, övergripande avrinningsstråk
- Instängda områden
- Lågpartier och grönstråk för dagvattenhantering
Säkerställ att mark som är lämplig för hantering av
dagvatten inte reserveras för annan användning och belys
nödvändigheten att reservera plats för dagvattenhantering i
senare skeden (FÖP/Planprogram/Detaljplan).
Hänvisa till krav och riktlinjer i dagvattenplanen, avseende
rening, fördröjning av dagvatten och dimensionering av
dagvattensystem.

Ansvar
Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA
VA och MK
Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA,
Park och MK

Planansvarig
avdelning/enhet
Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA och
MK

Länsstyrelsen granskar

Granskning
Plan antas
Befintlig översiktsplan togs fram 2018 och beaktar därmed inte nya strategier och riktlinjer enligt denna
dagvattenplan och moment i checklista ovan. Det är därför viktigt att det vid framtagande av FÖP,
Planprogram och senare planskeden, säkerställs att momenten enligt tabellen hanteras i dessa
skeden, fram till dess att ÖP uppdaterats eller att ett eller flera tematiska tillägg som hanterar frågorna
finns beslutade.
I en fördjupning av översiktsplanen eller ett planprogram fördjupas kunskaperna om geoteknik,
avrinningsområden och dimensionerande flöden. Hänsyn till känsliga naturområden och alternativa
systemlösningar beskrivs, övergripande ekonomiska bedömningar görs och konsekvenser bedöms.
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Tabell 6.2 Dagvatten i FÖP/Planprogram
Fas
Projektledningsgruppmöte
Kolla
komihåglista

Moment dagvatten

Ansvar

Beakta och hänvisa till mål, strategier och riktlinjer enligt
Alingsås Dagvattenplan.

Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA

Beakta eventuella nya rön och lagstiftningar avseende
dagvatten.
Utredning och kartering. Planansvarig enhet beställer en
övergripande dagvattenutredning baserat på bilaga 3 A.
I FÖP ska följande inventeras och redovisas i text eller kartlager:

FÖP/Program
tas fram

FÖP/Program
tas fram
Kolla
komihåglista

Samråd
Revidering

-

Översvämningsområden
Recipienter: Status, känslighet (kan MKN uppnås?)
Vattenskyddsområden och naturvårdsintressen
Avrinningsområden, övergripande avrinningsstråk
Instängda områden
Lågpartier och grönstråk för dagvattenhantering
Samhällsviktiga funktioner
Markavvattningsföretag
Behov av verksamhetsområde för dagvatten
Planerad markanvändning

Dagvattenutredning klar. Plan, VA, MK granskar utredningen.
Reservera plats för mark som behövs för dagvattenhantering
och översvämningsytor i senare skeden avseende naturliga
avrinningsvägar, lågpartier, och grönstråk. Begränsa möjlighet
att bebygga instängda områden.
Hänvisa till att krav och riktlinjer avseende rening, fördröjning av
dagvatten och dimensionering av dagvattensystem, gäller i
enlighet med dagvattenplanen, och eventuella specifika riktlinjer
enligt dagvattenutredning.

VA och MK
Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA, Park
och MK
VA bidrar aktivt genom

Planansvarig
avdelning/enhet
skickar utredning
Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA
Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA och
MK

Länsstyrelsen granskar
Möte: synpunkter och beslut om eventuell revidering av DVU.

Planansvarig
avdelning/enhet i
samråd med VA, MK

Granskning
Plan antas
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6.3

Detaljplan
Inom detaljplanearbete redogörs för hur vatten- och avloppsfrågan ska lösas inom området. I
detaljplanen styrs markens utformning och lägen för dagvattenanläggningar i huvudsak på allmän
plats men även kvartersmark. Kommunen kan i detaljplan reservera mark för allmännyttiga
dagvattensystem inom kvartersmark (så kallade u-områden).
Detaljplanen är juridiskt bindande och klargör ansvar och rättigheter mellan de parter som berörs samt
ger den enskilde rätt (ej skyldighet) att bygga enligt planens bestämmelser. När kommunen är
huvudman för allmän plats medför det en skyldighet att färdigställa planlagda dagvattenanläggningar.
En dagvattenutredning utförs i samband med framtagandet av detaljplan. Plankartan och
planbestämmelserna (vilka båda är juridiskt bindande) ska anpassas efter utredningen.
Det är planansvarig avdelning/enhets ansvar att se till att dagvattenfrågan beaktas vid framtagande av
detaljplan samt att berörda parter informeras och involveras. Kretsloppsavdelningen deltar aktivt
genom att bistå med kunskap och underlag, kommunikation med dagvattenkonsulter,
upphandlingsstöd för dagvattenutredningar, granskning av dagvattenutredningar, förslag till
dagvattenlösningar, bidrar med text till planbeskrivningar etc. Övriga avdelningar bistår med kunskap,
underlag, beskrivningar och avtal i enlighet med kap 6.3.1-6.3.2.

6.3.1 Arbeten inför planbesked (tidiga skeden)
Inför planbesked ska planens genomförbarhet med avseende på dagvattenhantering bedömas. En
översiktlig bedömning av hinder/problem för dagvattenhantering med hänsyn till övergripande mål
(dagvattenstrategin) och ÖP/FÖP genomförs med följande frågor som grund:
Frågeställning – Finns det risk för oacceptabel påverkan?
-

Oacceptabel översvämning eller andra skador/hinder enligt
ÖP/FÖP/Planprogram (ex instängda områden)?

-

Oacceptabel översvämning p g a begränsad ledningskapacitet etc.?
Orimligt stora kostnader hantering av dagvatten?

-

Miljökvalitetsnormer för ytvatten äventyras / annan oacceptabel risk?

Ansvarig
Plan
VA

MK

Planansvarig enhet delger detaljplaneansökan till VA och MK som kontrollerar ovanstående inför
möte. I ”tidiga skeden” ska representant från Kretsloppsavdelningen, Tillväxtavdelningen och Gatuoch Parkavdelningen delta. Planansvarig enhet ansvarar för mötet.
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Kom-ihåg-lista planbesked:


Lämna inte planbesked för områden som inte lämpar sig för byggnation (t.ex. vid
översvämningsrisk och instängda områden).



Förmedla om det föreligger risk för översvämning / recipientpåverkan som kommer
leda till förhöjda krav avseende t.ex. rening, skyddsåtgärder och höjdsättning.



Informera sökande om Alingsås kommuns riktlinjer för dagvatten och betydelsen
av hållbar dagvattenhantering.

6.3.2 Hantering av dagvatten vid framtagande av detaljplan
I kom-ihåg-ruta nedan redovisas viktiga punkter med syfte att säkerställa en hållbar
dagvattenhantering enligt mål och riktlinjer i dagvattenstrategin. I tabell 6.3 redovisas hur och av vem,
dagvattenfrågan hanteras genom detaljplaneprocessens olika skeden.
Kom-ihåg-lista för detaljplanens projektledare (med stöd från Kretsloppsavdelningen):


Kontrollera att arbetsmoment från tidigare planeringsskeden har hanterats och
fortfarande är aktuella, se kap 6.2.



Undersök tidigt om det finns anslutande områden utanför detaljplanen som är
lämpliga för dagvattenhantering (lågpunkter etc.).



Utred och fastställ behov och förutsättningar för dagvattenhantering.



Höjdsättning ska säkerställa att skyfall inte kommer att orsaka skada på byggnader,
infrastruktur och samhällsfunktioner. Anpassa lägsta nivå för byggnader samt
planera in avrinningsvägar och översvämningsytor så att skyfall kan hanteras, se
krav i kap 7.3.



Avsätt mark för dagvattenhantering, infiltration, ytliga avrinningsvägar och
översvämningsytor. Reservera plats/reglera med bestämmelser i plankartan.



Klargör hur markaanvändning/bebyggelsetyp definieras i relation till
dimensioneringskriterier (se kap 7.2).



Kontrollera att mål, strategier, krav och riktlinjer enligt Alingsås dagvattenplan
uppfylls.

Länsstyrelsen har på senare tid lagt mer fokus på att åtgärder som
krävs för att marken ska vara lämplig för byggnation (ej svämma över
vid skyfall), ska regleras i planen för att säkerställa att åtgärderna
vidtas.
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Tabell 6.3 Dagvatten i detaljplan
Fas
Kolla
komihåglista

Plangruppsmöte

Detaljplan
tas fram

Moment dagvatten
Diskussion om behov och förutsättningar för
dagvattenhantering:
Dagvattenstrategi/krav (VA/plan)
Behov av verksamhetsområde för dagvatten inom gata
och fastightet4
- Rening, fördröjning och infiltration (MK/VA)
- Ytlig avrinning och översvämningsytor (Plan/VA/Tillväxt)
- Ansvar för anläggning, drift och kostnader (VA)
- Beslut om dagvattenutredning (DVU), se kapitel 6.3.3
Underlag till detaljerad DVU tas fram, se checklista DVU bilaga 3
B. När översiktlig DVU genomförs se kap.6.3.4.
-

Ansvar
Plan ansvarar
Deltagande: VA, MK,
Tillväxt, Gata, Park, m.fl

VA och MK tar fram–
Avstämning Park,
kommunekolog

Plan beställer dagvattenutredning baserat på
underlag/kravspec, se bilaga 3 B
Startmöte för DVU (vid behov). Behov av ytterligare underlag
eller specifikationer. Konsult tar fram utredning.

Plan kallar VA, konsult
MK, Park ges möjlighet
att delta

Granskning DVU: Plan, VA, MK, Park, Tillväxt, se bilaga 3 B.
Plan skickar utredningen
Kolla
komihåglista

Samråd

Reglering av markanvändning och utformning av
dagvattenhantering, översvämningsytor och ytliga
avrinningsvägar i planbeskrivning och planbestämmelser, se
kap 6.3.5. Planera nivåer och byggnaders placering.

Plan i samråd med VA

Plan, Tillväxt, VA, MK och ev. exploatör diskuterar ansvar och
lösningar för dagvattenhantering.
Länsstyrelsen granskar
Möte: synpunkter och beslut om eventuell revidering av DVU och
planbestämmelser. Plan reviderar eventuellt plankartan.

Plan sammankallar VA
och MK.

Tillväxt skissar på reglering av dagvatten i avtal i samråd med
Plan och VA. Utkast till avtal stäms av med exploatören.

Tillväxt

Tillväxt

Revidering

Granskning
avtal

Tillväxt tar fram ett slutgiltigt Exploaterings- eller
marköverlåtelseavtal där dagvatten m.m. regleras. Granskas av
VA innan det undertecknas av exploatören. Se checklista i
kap. 6.3.6 .

Tillväxt. VA-granskar

Plan antas
4

Verksamhetsområde för dagvatten ska inrättas om dagvattnet behöver avledas med hänsyn till människors hälsa eller miljön i
ett större sammanhang inom en befintlig eller blivande samlad bebyggelse.
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6.3.3 Beslut avseende omfattning av dagvattenutredning
Bedömning av behov av dagvattenutredningens omfattning görs utifrån följande punkter. Detaljerad
dagvattenutredning krävs normalt då exploatering eller ombyggnation omfattar/innebär:


Stora områden, dvs hela nya kvarter, bostadsområden etc.



Behov av mer avancerade beräkningar av föroreningsbelastning och fördröjning av dagvatten.



Mer omfattande dagvattenanläggningar.



Risk för dagvattenpåverkan på en recipient som i sammanhanget inte är mindre betydande.



Betydande översvämningsrisker.

För hantering av dagvatten inom små områden, såsom enstaka mindre fastigheter eller där påverkan
på omgivning och recipient bedöms som begränsad, tar Kretsloppsavdelningen fram en översiktlig
dagvattenutredning enligt kap. 6.3.4.
6.3.4 Översiktlig dagvattenutredning
I enklare fall, se kap 6.3.3, genomförs endast en översiktlig dagvattenutredning vilken genomförs av
Kretsloppsavdelningen i samråd med berörda. Den förenklade dagvattenutredningen följer
processchemat dagvatten i detaljplan och kan med fördel göras med stöd av checklistan för
dagvattenutredning, se bilaga 3 B.
Principer, riktlinjer och förslag till dagvattenhantering presenteras direkt i planbeskrivningen samt
eventuella regleringar i planbestämmelser. Utredningar, beräkningar och underlag dokumenteras.
Det är viktigt att kontrollera att mål och strategier enligt dagvattenstrategin (framförallt mål 1-4) och
krav enligt kapitel 7 uppfylls, även då en förenklad dagvattenutredning genomförs.
6.3.5 Planbeskrivning, plankarta och planbestämmelser
Till detaljplanen hör en planbeskrivning som ska förklara syftet och övergripande beskriva utformning
av dagvattenhanteringen. I plankartan och planbestämmelserna regleras markens användning för att
skapa förutsättningar för fördröjning och rening av dagvatten. Plankartan och planbestämmelserna är
juridiskt bindande vilket däremot planbeskrivningen inte är. Planbestämmelser ska inte vara så
detaljerade att de i onödan begränsar teknikval och metoder att genomföra planen.
I detaljplan kan kommunen bara reglera sådana frågor som har stöd i 4 kap. PBL och syftet med
regleringen måste vara förenligt med de syften som anges i 2 kap. PBL.
Planbestämmelser delas in i användningsbestämmelser som reglerar vad marken får användas till och
egenskapsbestämmelser som reglerar hur en plats ska utformas, ordnas, nyttjas eller skyddas.
Lagenliga planbestämmelser finns redovisat på Boverkets hemsida (https://www.boverket.se),
exempel på användbara bestämmelser redovisa i bilaga 4.
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6.3.6 Marköverlåtelser och dagvatten
De särskilda villkor för dagvattenhantering som regleras i detaljplanen ska så långt det är
möjligt regleras i ett avtal. Detta är en mycket viktig förutsättning för att säkra att
anläggningar/funktioner för dagvatten byggs och att det uppfyller angivet syfte.
För kommunal mark kan markanvisningsavtal upprättas vilket normalt görs i ett tidigt skede. I enlighet
med Alingsås kommuns Riktlinjer för markanvisning (KF) finns möjlighet att till viss del styra
exploateringen utöver vad som anges av plan- och bygglagen. Anvisning av mark ska säkerställa den
samhällsutveckling som anges i beslutande kommunala planer, mål- och policydokument.
Markanvisningen fullbordas inför köpet av ett genomförandeavtal som närmare reglerar bestämmelser
om markpris, slutlig upplåtelse av marken och övriga genomförandeåtaganden.
För privat mark tecknas ett exploateringsavtal i detaljplaneprocessens slutfas. Avtalet utgör
kommunens möjlighet/medel för att påverka detaljplanens genomförande och ger kommunen garantier
för att exploateringen sker enligt detaljplanens intentioner. Tillväxtavdelningen ansvarar för
framtagande av exploateringsavtal.
Alingsås Riktlinjer för exploateringsavtal (KF) möjliggör att reglera följande i ett exploateringsavtal:
-

Att anläggningar/funktioner för dagvattenhantering ska byggas och att de byggs i enlighet med
bestämmelser i detaljplanen.
Vem som utför och bekostar åtgärder för hantering av dagvatten, samt i vilken ordning olika
anläggningar behöver byggas, se kap. 9.
Kostnadsansvar för uppgradering eller flytt av befintliga VA-anläggningar.
Ansvarsfördelning gällande drift och underhåll av föreslagna dagvattenanläggningar.

Kraven i ett exploateringsavtal får, enligt Plan- och Bygglagen, dock inte vara mer omfattande än vad
som kan regleras i denna lag.
Med ändamålet att förbättra möjligheten att anläggningar/funktioner för dagvatten byggs och att de
uppfyller angivet syfte ska exploatören informeras om betydelsen av dagvattenhantering, och det
gemensamma ansvar som krävs för en hållbar dagvattenhantering i samhället. Kretsloppsavdelningen
bidrar med informationsunderlag och Tillväxtavdelningen tillser att exploatören informeras5.

6.4

Bygglov och marklov
I bygglovs- och marklovskedet ska byggherren visa hur dagvatten avses hanteras inom aktuellt
område. Bygglovsenheten kontrollerar att dagvattenhanteringen är förenlig med detaljplanen. Om
byggnation sker utanför detaljplanelagt område, eller om dagvatten inte hanteras i planen ska
dagvattenhantering ske i enlighet med Alingsås dagvattenplan.
5

Kretsloppsavdelningen arbetar även aktivt med omvärldsbevakning för att finna nya/kompletterande arbetssätt för att säkra
upp övergången från detaljplanfasen till bygglovs- och anläggningsskedet med syfte att säkerställa att ändamålsenliga
dagvattenanläggningar/funktioner verkligen byggs.
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Det är bygglovenhetens ansvar att, baserat på remissyttranden, se till att dagvattenfrågan beaktas i
bygg- och marklovsskede. Kretsloppsavdelningen och Miljöskyddskontoret bistår med information om
krav och riktlinjer för hantering av dagvatten i enlighet med dagvattenplanen och Miljöbalken.
6.4.1 Förhandsbesked
Vid byggnation utanför detaljplanelagt område kan byggherren/exploatören ansöka om ett
förhandsbesked, med syfte att få besked om det är möjligt att gå vidare med en bygglovsansökan.
Förhandsbesked är dock inget krav utan bygglov med lokaliseringsprövning kan sökas direkt.
Prövning av dagvattenlösning sker utifrån PBL. Rutin för hantering av förhandsbesked:




Informera sökanden om Alingsås dagvattenplan och ABVA.6
Kontrollera uppgifter om lågpunkter, instängda områden, översvämning, infiltrationsmöjlighet
(se kap. 8.2), recipient etc. i ÖP/FÖP, WEB-kartan och översvämnings och skyfallskartering.
Genomför platsbesök och kontrollera:
- Läge och lutning i området.
- Att byggnader inte placeras i ett instängt område (från vilket dagvatten inte kan
avrinna ytligt) eller att byggnationen skapar ett instängt område.
- Att omkringliggande bebyggelse inte riskerar att översvämmas eller påverkas negativt
av ökade dagvattenflöden.

Lämna inte positivt förhandsbesked om en fungerande dagvattenhantering inte kan åstadkommas
eller om bebyggelsen riskerar att översvämmas eller orsaka översvämning för annan bebyggelse
(lutning, läge, lågpunkter, instängda områden etc.).
6.4.2 Nybyggnadskarta och VA-uppgift
Vid byggnation inom detaljplanelagt område ska en nybyggnadskarta beställas, vilken baseras på
plankartan. Byggherren ansöker om nybyggnadskarta samt en VA-uppgift, vilken beskriver nödvändig
information för planering av dagvattenhantering på platsen.
GIS-enheten tillhandahåller nybyggnadskarta som redovisar planbestämmelser och tillåten plushöjd
på färdigt golv. Kretsloppsavdelningen förser nybyggnadskartan med VA-uppgift innehållande:
6

Förslag till förbindelsepunkts plan- och höjdläge samt ledningsdimension.
Dämningsnivå för dagvatten i förbindelsepunkt.
Krav eller riktlinjer avseende fördröjning och rening av dagvatten.
Eventuella översvämningsrisker.
Behov av pumpning av dag- och dränvatten.

ABVA Gäller endast inom verksamhetsområde för dagvatten.
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6.4.3 Bygglov checklista
I ansökningsskedet ska sökande informeras7 om:
Vad ansökan behöver innehålla.
Ansvar och skyldigheter enligt ABVA.1
Alingsås dagvattenplan
Översvämningsrisker och ansvar för dagvatten.
Eventuell anmälningsplikt för dagvattenanläggning enligt Miljöbalken samt behov av VAansökan.
I tabell 6.4 nedan beskrivs hantering av dagvatten från granskning av ansökan till startbesked.
-

7

Kretsloppsavdelningen tar fram informationsblad i enligt med dagvattenplanens åtgärdsplan.
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Tabell 6.4 Dagvatten i bygg- och marklovsskede
Fas
Granskning
ansökan

Moment dagvatten

Ansvar

Bygglov: Delger, via bygglovslistan, information om ansökan till övriga
instanser.

Bygglov

Bygglovsenheten kontrollerar (Ta gärna hjälp av VA)
Att plankartans bestämmelser följs och att förslaget är förenligt med
planbeskrivningen
Tillåten plushöjd på färdigt golv samt om detaljplanen tillåter källare
Om DP saknar dagvattenutredning: Samråd med VA om detta krävs
Lutning och nivåer inom fastigheten och mot omgivningen samt att
dagvattenhantering inte skapar olägenhet för hus och mark
Att Boverkets byggregler om lägsta uppdämningsnivå uppfylls. Annars
krävs att dräneringsvattnet pumpas till dagvattenbrunnen.

-

MK: Yttrar sig om anmälningsplikt enligt MB, behov av rening av dagvatten,
samt deltagande i tekniskt samråd.
VA: Informerar om krav, restriktioner och förutsättningar avseende
dagvattenhantering, behov av VA-ansökan, samt deltagande i tekniskt samråd.
RTJ: Yttrar sig om det finns risk för konsekvenser med släckvatten och
översvämning.
Komplettering

Om bygglovsansökan kompletteras med handlingar avseende dagvatten ska
ärendet remitteras till VA (kopia på mailansökan).

Bygglov
beviljas

Bygglovsenheten beviljar bygglov och kallar till tekniskt samråd.
Vid samrådet ska kontrollansvarig närvara. Det är en fördel om byggherre,
entreprenör samt VA och MK är med.

Tekniskt
samråd

Byggnadsinspektör kontrollerar bygghandlingar m a p:
-

Bygglov
Bygglov

Bygglov

Kontrollplan med kontrollpunkter för
dagvattenanläggningens utförande samt krav på fördröjning och
rening, enligt detaljplan eller Alingsås dagvattenplan samt boverkets
byggregler
- Drift- och underhållsplan samt ansvarig part
Teknisk beskrivning för dagvatten (lägen, dimensionering etc.)
Placering av eventuellt utlopp och bräddutlopp
Krav och riktlinjer för pumpning av dag- och dränvatten
Eventuell anmälan enligt MB, se kap. 7.4.2
Vid avledning till dike ska handlingarna även redovisa uppgift om
huvudman för diket, samt att dikets kapacitet är tillräcklig för
tillkommande dagvattenvolym
-

-

-

Startbesked

Startbesked lämnas och byggherren informeras om kommande skede.

Bygglov
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Kom-ihåg-lista bygglov

6.5



Kontrollera att samtliga krav i gällande detaljplan är uppfyllda. Plankartan och
dess bestämmelser är juridiskt bindande och ska alltid följas, annars får
startbesked inte ges. Planbeskrivningen och illustrationskartor kan användas för
att tolka innebörden av en planbestämmelse.



Kontrollera alltid risker för översvämning med hänsyn till dagvattenhantering.

Projektering
I detaljplaneskede görs vanligen en översiktlig projektering av dagvattensystem. Detaljprojektering
sker vanligen i samband med bygglovsskedet.
Vid detaljprojektering av dagvattenanläggningar eller andra åtgärder (ex genomsläpplig mark, gröna
tak) för hantering av dagvatten ska exploatör tillse att:
Kom-ihåg-lista projektering


Anläggningen blir förenlig med:



Detaljplanekartan, planbestämmelser samt tillhörande beskrivningar
Mark- och exploateringsavtal
Bygglovsbeslut
Alingsås dagvattenplan, se särskilt mål och strategier i del 1 samt kap 7
riktlinjer, notera att det finns riktlinjer m a p:
- Dimensionering av dagvattensystem
- Fördröjning av dagvatten
- Rening av dagvatten samt hantering av olyckor och utsläpp
- Utformning och gestaltning av dagvattensystem
- Ytliga avrinningsvägar och översvämningsytor
- Anmälan enligt miljöbalken
Att anläggningen utformas på ett sätt som gör den enkel att underhålla
-



En översiktlig/preliminär drift och underhållsplan tas fram för anläggningen, se
bilaga 5, samt vid behov ett kontrollprogram

Projektering bör göras i samråd med berörda parter (Kretsloppsavdelningen, Miljöskyddskontoret,
Gatu- och Parkavdelningen samt Tillväxtavdelningen). Alla större ändringar av
dagvattenanläggningens utformning ska godkännas av berörda parter.
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6.6

Anläggningsskede
I byggskedet ska det säkerställas att dagvattenanläggningen eller andra specificerade åtgärder (ex
genomsläpplig mark, gröna tak) för hantering av dagvatten byggs/genomförs i enlighet med de
bestämmelser, krav och avtal som finns, se nedan. Det är även viktigt att drift- och underhållsplaner,
tekniska ritningar etc. överlämnas till berörda. En checklista för framtagande av drift- och
underhållsplaner redovisas i bilaga 5.
-

Detaljplanebestämmelser och beskrivningar
Mark- och exploateringsavtal
Mark- eller Bygglovsbeslut
Alingsås dagvattenplan, se särskilt mål och strategier i del 1 samt kap. 7 riktlinjer
Anmälan enligt miljöbalken
Drift- och underhållsplan

I tabell 6.5 nedan beskrivs hantering av dagvatten i anläggningsskede. Tabellen beskriver främst
hantering i samband med byggnation av större dagvattenanläggningar inom fastighet eller allmän
platsmark. Byggherre kan vara en privat eller kommunal aktör.
Byggnation av mindre dagvattenanläggningar/hantering av dagvatten i mindre projekt ska vara förenlig
med detaljplanen och Alingsås dagvattenplan.
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Tabell 6.5 Dagvatten i anläggningsskede
Fas
Entreprenadstart

Moment dagvatten

Ansvar

Kontroll av anmälningspliktiga dagvattenanläggningar enligt miljöbalken

MK

Entreprenadstartmöte- byggherren delger berörda kommunala enheter
möjlighet att närvara

Byggherre

Bestämmelser, avtal, besiktningar för byggnation av anläggningar
Behov av utbildning (ex vid anläggning av regnbäddar)

(VA, Miljö,
Gata/park,
Tillväxt.)

-

Byggfas

Egenkontroll/underhandsbesiktning. Eventuella ändringar av
dagvattenanläggningens utformning ska göras i samråd med kommunen.

Entreprenör
/ Kontrollansvarig

Uppföljning/platsbesök
-

Uppföljning av entreprenörens egenkontroll (VA)
Kontroll av anslutningspunkt för dagvatten samt fotodokumentation
av dagvattenanläggning (VA)

Gata-Park, Tillväxt och MK ges möjlighet att delta
Arbetsplatsbesök* - bygglov och kontrollansvarig närvarar.
Entreprenadbesiktning

Uppföljning av kontrollplan samt att bygglovet följs

Besiktning** (genomförs av kontrollansvarig/besiktningsman)
-

Slutbesked
Dokumentation

(Miljö,
Gata/park,
Tillväxt)
Bygglov
VA

Granskning av besiktningsprotokoll

Slutsamråd*- Bygglov och kontrollansvarig närvarar:
-

VA

Uppföljning av kontrollplan samt att bygglovet följs
Kontrollera att överlämning av drift- och underhållsplan sker
Kontrollera att fastighetsägare och kommunen erhåller ritningar för
ledningars/dagvattensystemet lägen i husgrund och mark

Bygglov

Om dagvattenanläggningens funktion/syfte ej har uppfyllts ska krav på
komplettering ställas innan slutbesked ges

Bygglov

Dagvattenanläggning läggs in i WEB-kartan (VA meddelar GIS)***

VA

*Eventuellt kan arbetsplatsbesök och slutsamråd samordnas med övriga kommunala enheters besök/kontroller.
**Omfattningen av kontroll och besiktning av dagvattenanläggningar bör anpassas till anläggningens
storlek/kapacitet och potentiell påverkan på recipient. Besiktningsman ska ha erforderlig kompetens. Checklistor
och löpande fotodokumentation bör användas. Besiktningen ska säkerställa att dagvattenanläggningen fungerar
på avsett vis.
***Avgränsning av dagvattenanläggningen redovisat som en sluten polygon. Om anläggningen är multifunktionell
bör samtliga funktioner redovisas. Redovisningen skall vara tillräcklig för att tillse att anläggningens funktion inte
byggs bort (när funktionen inte är uppenbar såsom infiltrationsytor eller avrinningsvägar för skyfall).
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7

Krav vid dimensionering, fördröjning och rening
För att uppnå målen i dagvattenstrategin bör följande krav ställas på dagvattenhanteringen:


Dagvatten ska i första hand omhändertas i hållbara dagvattenanläggningar som
möjliggör infiltration, rening, fördröjning och trög avledning.



Anläggningar som krävs för att säkra funktionen i VA-huvudmannens
dagvattensystem ska förläggas på kommunal mark.



Nya dagvattensystem ska dimensioneras utifrån funktionskraven i Svenskt Vattens
publikation P110.



Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en
översvämning från minst ett klimatkompenserat 100-årsregn.



Vid ny- och större ombyggnation ska fastighetsägare omhänderta 12 mm nederbörd
i dagvattenanläggningar som möjliggör rening och fördröjning*.



Vid ny- och större ombyggnationer ställs krav på särskild rening beroende på
dagvattnets förmodade föroreningsinnehåll och recipientens känslighet.



Dagvatten ska nyttjas som en resurs för området.

*Kravet på fördröjning av 12 mm inom privata fastigheter är generellt sett inte tvingande men en mycket stark
rekommendation. Värdet av lokalt omhändertagande av dagvatten är stort och syftet är bl a att upprätthålla
grundvattennivåer och att minska risken för översvämning både inom kvarters- och allmän platsmark samt att
minska föroreningsbelastning på våra vattendrag. Notera att detaljplaner eller annan byggnation som riskerar att
bidra till att miljökvalitetsnormer för vattenförekomster inte uppnås, inte heller får genomföras enligt Miljöbalkens 5
kapitel. Därför kan krav på fördröjning och rening i vissa fall utgöra en förutsättning för byggnation och således bli
ett tvingande krav, se vidare i kapitel 7.4.

Kraven är generella vilket gör att platsspecifika förutsättningar kan medföra att striktare krav kan
ställas och att undantag kan medges. Innebörden av kraven och vägledning för hur de ska
implementeras samt när undantag kan beviljas beskrivs i respektive kapitel nedan.

7.1

Hållbar dagvattenhantering
”Dagvatten ska i första hand omhändertas i hållbara dagvattenanläggningar som möjliggör
infiltration, rening, fördröjning och trög avledning.”
Dagvatten i tätorter är resultatet av en rad förändringar i det naturliga kretsloppet. Genom att
implementera en hållbar dagvattenhantering efterliknas naturens sätt att ta hand om vatten från det att
regndroppen träffar marken tills den når recipienten. Utformning av hållbara dagvattensystem syftar till
att tillgodose dagens behov av omhändertagande av dagvatten samt att möta framtida utmaningar.
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Hållbar dagvattenhantering kännetecknas av möjlighet till infiltration, rening, fördröjning nära källan
och trög avledning mot recipienten. I bilaga 6 presenteras de hållbara dagvattenanläggningar som
kommunen förespråkar (Infiltration i grönyta, Skelettjord, Genomsläppliga beläggningar, Nedsänkt
växtbädd, Dammar och våtmarker, Svackdike, Makadamdike och Vegetationsklädda tak).
Rening och infiltration minskar föroreningspåverkan på recipienterna och möjliggör upprätthållande av
grundvattennivån. Fördröjning och avledning i öppna, gröna dagvattensystem skapar en trög
avledning med lägre flödestoppar. I händelse av skyfall kan ytliga dagvattenlösningar avleda betydligt
högre flöden än ledningar. Hållbar dagvattenhantering i kombination med en genomtänkt höjdsättning
minskar risken för kostsamma översvämningar och skapar förutsättningar för att möta
klimatförändringarnas konsekvenser.
Om dagvattnet tas tillvara som en resurs ökar värdet av dagvattenanläggningarna ur ett
samhällsperspektiv. Dagvattenanläggningar med vatten och grönska bidrar till ekosystemtjänster,
d.v.s. direkta och indirekta nyttor från naturen som bidrar till människors välbefinnande.

7.2

Dimensionering av nya dagvattensystem
”Anläggningar som krävs för att säkra funktionen i VA-huvudmannens dagvattensystem ska
förläggas på kommunal mark.”
Nya dagvattensystem ska dimensioneras utifrån funktionskraven i Svenskt Vattens publikation P110.
Inom verksamhetsområde för dagvatten ansvarar VA-huvudmannen för normalt förekommande
dagvatten från förbindelsepunkt till utsläppspunkt i recipienten. För att kunna säkra funktionen och
genomföra nödvändig drift och underhåll ska de anläggningar som byggs för att uppfylla VAhuvudmannens ansvar anläggas på kommunal mark.
När nya dagvattensystem byggs ska de dimensioneras utifrån funktionskrav i Svenskt Vattens
publikation P110, se tabell 7.1. Funktionskraven uttrycks som minimikrav på återkomsttider och
redovisas för tre dimensioneringsnivåer som illustreras i figur 7.1:
A. Återkomsttid för fylld ledning (hjässadimensionering) alternativt fyllt dike (2/3 av dikets kapacitet).
B. Återkomsttid för när dagvattnet når markytan alternativt dikeskrönet.
C. Kritisk nivå när dagvatten når byggnader och orsakar skada.
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C

C

B

A

B

A
Figur 7.1 Illustration över dimensioneringsnivåer utifrån Svenskt Vattens publikation P110. VA-huvudmannen
ansvarar för kapacitet i ledning/dike (A) och kapacitet som kan avledas innan dagvattnet når
markytan/dikeskrönet (B). Kommunstyrelse/Samhällsbyggnadsnämnd, genom planansvarig avdelning/enhet,
ansvarar för att i planprocessen möjliggöra avledning av skyfall för att motverka skador på byggnader och
problem med framkomlighet (C).

Tabell 7.1 Dimensioneringskrav för avledning av dagvatten för olika bebyggelsetyper baserat på återkomsttid för
regn (tolkning av Svenskt Vattens publikation P110). Dimensionerande regn ska multipliceras med klimatfaktor
(faktor som tar hänsyn till prognosticerad ökning av nederbörd p g a klimatförändringar).
Bebyggelsetyp:

Fulla
dagvattensystem:
vattnet avrinner ytligt
på marken (C)

Gles
bostadsbebyggelse

Tät bostadsbebyggelse

Centrum- och
affärsområden

Övriga regn, upp till minst ett 100-årsregn

Vattnet når
markytan/
dikeskrönet (B)

10-årsregn

20- årsregn

30-årsregn

Fylld ledning/dike (A)

2-årsregn

5-årsregn

10-årsregn

Ansvarig
Kommunen (skattekollektivet) Hantering av extrema regn genom
höjdsättning, ytliga avrinningsvägar
och översvämningsytor
VA-huvudman - Hantering av
normalt förekommande regn i
dagvattensystem

I tabellen beskrivs en generell indelning av kravnivåer för olika bebyggelsetyper. För samhällsviktiga
funktioner och instängda områden ska en särskild bedömning göras, se kap. 7.2.2.
VA- huvudmannen ansvarar för att dagvattensystemet kan hantera en viss återkomsttid i ledning/dike
(2-10 årsregn) och upp till dess att det når markytan/dikeskrönet (10- 30 årsregn). Denna typ av regn
kallas vidare för ”normalt förekommande regn” och skiljer sig från flöden som uppkommer vid skyfall.
I händelse av skyfall blir vattenflödena så stora att de inte kan hanteras i dagvattensystemen. Då
avrinner vattnet på markytan mot den lägsta punkten och riskerar att orsaka skadliga översvämningar i
lågstråk och instängda områden. Vilka konsekvenser som uppstår när dagvattensystemet är fullt och
vattnet avrinner ytledes bestäms av hur mark, vägar och bebyggelsen är utformad och höjdsatt. VA35 (56)
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huvudmannen har inte rådighet över höjdsättning och nivåer på vägar och planerad bebyggelse.
Hantering av skyfall beskrivs vidare i kap. 7.3.
På grund av klimatförändringar förväntas nederbördens mängd och intensitet öka det närmaste
århundradet. Eftersom samhällens höjdsättning och de nya dagvattensystem som byggs kommer
finnas kvar i ett långt perspektiv ska de anpassas för framtida klimatförändringar. Vid dimensionering
enligt Svenskt Vattens publikation P110 hanteras detta genom att multiplicera dimensionerande
nederbörd med en klimatfaktor på minst 1,25 (för nederbörd med kortare varaktighet än en timme).
Nya bedömningar av klimatfaktorns storlek kommer att göras allt eftersom kunskapsläget ökar.
Vid nybyggnation ska ledningar från husgrundsdräneringar anslutas ovanför dämningsnivån. I
Alingsås ABVA framgår att dämningsnivån ligger 0,1 m över gatunivå vid den aktuella fastigheten, om
inte VA- huvudmannen anger annat.
7.2.1 Platsspecifika krav
Med tanke på osäkerheterna som råder kring kommande klimatförändringar och kommande
samhällsutbyggnad så kan det finnas ett behov av att skapa extra säkerhet för exempelvis
samhällsviktiga funktioner, se kap. 7.3, och instängda områden.
Detta kan uppnås genom ökad dimensionen på ledningar/diken för dagvattenavledning, vilket minskar
risken för översvämningar inom området. Detta kan dock ha påverkan på nedströms belägna områden
och recipienter. Nedströms system och självrensning av ledningar ska därför alltid beaktas, såväl som
kostnaden för ökade dimensioner. Funktionskraven på dagvattensystemet ska alltid ställas i relation till
konsekvenserna vid en översvämning.

7.3

Hantering av skyfall i planprocessen
”Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en
översvämning från minst ett klimatkompenserat 100-årsregn”
Vid skyfall kan dagvattenflödena inte hanteras i dagvattensystemen. Då avrinner vattnet ytledes mot
den lägsta punkten och riskerar att orsaka skadliga översvämningar i lågstråk och instängda områden.
Vattnets väg och vart det blir stående styrs av hur mark, vägar och bebyggelsen är utformad och
höjdsatt. För att möta extrema nederbördstillfällen och klimatförändringar krävs att ny bebyggelse
planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.
Länsstyrelsen har tagit fram rekommendationer för hur översvämningsrisk till följd av skyfall ska
hanteras i planprocessen: ”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall- stöd i
fysisk planering” (faktablad 2018:5).
För att följa Länsstyrelsens rekommendationer, kraven i PBL på markens lämplighet samt uppnå
målen i dagvattenstrategin ska Kommunstyrelse/Samhällsbyggnadsnämnd, genom planansvarig
avdelning/enhet, tillse att skyfall i planprocessen hanteras enligt nedan:
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Ny bebyggelse planeras och utformas så att den inte tar skada eller orsakar skada
vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.



Framkomligheten till och från planområdet ska bedömas och vid behov
säkerställas.



Om det krävs åtgärder för att ett planområde ska vara lämpligt för byggnation ska
det säkerställas att dessa åtgärder genomförs, t.ex. i plankartan eller i avtal.



Samhällsviktiga funktioner ges en högre säkerhetsnivå så att funktionen kan
upprätthållas vid en översvämning. Återkomstiden för skador ska anpassas till
konsekvensen i händelse av en översvämning.



Om åtgärder för att hantera ett 100-årsregn inte visar sig vara tillräckliga eller
möjliga att genomföra så är området inte lämpligt för byggnation enligt Plan- och
bygglagen.



Planering av staden ska ta hänsyn till klimatförändringar såsom förändrad
nederbörd genom att tillämpa en klimatfaktor. År 2020 rekommenderar Svenskt
Vatten och SMHI minst 1,25 i klimatfaktor för regn kortare än en timme och minst
1,20 för längre regn.

För att säkerställa att byggnader och samhällsviktig verksamhet inte tar skada vid skyfall bör gator
placeras lägre än tomtmark. På så sätt kan stora regnmängder avledas ytligt på gatan, utan att
bebyggelsen tar skada.
Vattnet som överskrider dagvattensystemets kapacitet ska vid skyfall ledas till en större
recipient, översvämningsytor eller till platser där de gör minst skada. Platser som utgör lämpliga
översvämningsytor är t.ex. parker, aktivitetsytor, torg och parkeringsplatser som placeras lägre än
omgivande bebyggelse. Ytor som byggs för att fylla flera olika syften, t.ex. en fotbollsplan som kan
översvämmas och tillfälligt lagra vatten, brukar kallas för multifunktionella ytor.
Översvämnings- och skyfallskarteringar ska ligga till grund för planering av avrinningsvägar och
översvämningsytor, samt för höjdsättning av mark- och byggnader. Översvämningsytor vid
nyexploatering ska dimensioneras för att kunna ta hand om minst ett klimatkompenserat 100-årsregn.
Om detta ej är möjligt ska rinnvägar till lämpligare område utföras. Översvämningsytorna ska så
långt det är möjligt göras multifunktionella.
7.3.1 Samhällsviktiga funktioner
Med samhällsviktig funktion avses här infrastruktur som om de slås ut, exempelvis på grund av en
översvämning, innebär stor skada för samhället och/eller är kostsam att återskapa.
Exempel på samhällsviktiga funktioner där det anses aktuellt att göra platsspecifika bedömningar är
räddningstjänst, sjukhus-akutvård, vatten och avloppsreningsverk, återvinningscentraler (ÅVC),
avfallshantering (Bälinge), kritiska vägområden (underfarter Stråhles allé, Vänersborgsvägen), center
för samhällsviktig information och kommunikation samt elproduktion.
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För samhällsviktiga funktioner ställs därför högre krav på säkerhet med avseende på skadliga
översvämningar orsakade av dagvatten och/eller ytlig avrinning vid skyfall. Denna säkerhet kan
uppnås genom olika typer åtgärder såsom dimensionering av dagvattensystem för avledning,
fördröjning av dagvatten, men framförallt genom höjdsättning av mark och byggnader.
Bedömningen ska utgå från hur man säkerställer den samhällsviktiga funktionen och vilka
konsekvenser en översvämning skulle få på den aktuella platsen.

7.4

Rening och fördröjning av dagvatten
”Vid ny- och större ombyggnation ska fastighetsägare omhänderta minst 12 mm nederbörd
från hårdgjorda ytor i dagvattenanläggningar som möjliggör rening och fördröjning”

Fastighetsägaren ansvarar för att omhänderta dagvatten från ytor inom kvartersmark och allmän
platsmark vid ny- och större ombyggnation8. Vattnet ska ledas till en dagvattenanläggning med
våtvolym motsvarande 12 mm nederbörd. Med ytor avses den del som bidrar till avrinningen av
dagvatten, även kallad reducerad area. Dagvattenanläggningens dimensionerande våtvolym beräknas
enligt nedan:
Exempel: Dagvatten från en asfalterad parkering på 100 m2 ska fördröjas innan det leds vidare till
nedströms dagvattensystem. Asfalt har en avrinningskoefficient (ᵠ) på 0,8.
Beräkning våtvolym: 0,012 m * 100 m2 * 0,8 (ᵠ)= 0,96 m3
I exemplet ovan krävs en våtvolym på ca 1 m3. Hur stor anläggningen behöver vara beror på faktorer
som t.ex. anläggningens fyllnadsmaterial, maximala vattendjup och släntlutningar.
Kravet gäller både för kommunal och privat mark. Kravet ställs i detaljplaneskedet och regleras genom
att ytor avsätts i plankartan samt genom att det skrivs in i markanvisnings- och exploateringsavtal, se
kap. 6.3.6. Kravet följs upp i bygglov, under projekterings- och anläggningsskedet, se kap. 6.3-6.6.
Fördröjning av dagvatten ger lägre flödestoppar vilket minskar risken för översvämningar. Fördröjning
av dagvatten medför även rening av vattnet genom infiltration, fastläggning och sedimentation. Det
innebär lägre tillförsel av föroreningar till recipienten och bidrar till att upprätthålla grundvattennivån.
Utöver den rening som uppkommer när dagvatten fördröjs och infiltrerar ställs särskilda krav på rening
av dagvatten utifrån dess förmodade föroreningsinnehåll och recipientens känslighet, kap. 7.4.2.
7.4.1 Platsspecifika krav och undantag
Nedan presenteras platsspecifika krav och undantag vilka delges/medges av VA-huvudmannen.


När det inte är möjligt eller lämpligt att hantera/fördröja mindre regn inom en fastighet, kan VAhuvudmannen åta sig ansvaret att lösa detta inom kommunal mark9. Detta bör i så fall tydligt
regleras i markanvisningsavtal eller exploateringsavtal, se kap. 6.3.6.

8

Ombyggnation som ”väsentligen påverkar dagvattenflöden eller som minskar markens infiltrationsförmåga”.
Notera att kravet på fördröjning av 12 mm inom privata fastigheter generellt sett inte är tvingande, men är en mycket stark
rekommendation, se inledning i kapitel 7.
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När dagvatten ansluts till befintliga dagvattensystem eller markavvattningsföretag ligger
kapaciteten i dessa system till grund för ytterligare krav på fördröjning för att undvika
översvämning.



Behov av ökad säkerhet mot översvämning (ex samhällsviktiga funktioner och instängda
områden) kan hanteras genom extra fördröjning av dagvatten. När dagvattenflöden fördröjs
sänks flödestopparna och risken för översvämning i dagvattensystemet minskar.



Extra krav på fördröjning kan också bli aktuellt för att säkerställa att påverkan på recipienter
inte blir oacceptabel (föroreningspåverkan och erosion).



När dagvatten släpps i nära anslutning till recipienten kan platsspecifika förutsättningar
medföra att fördröjning inte är lämplig eller möjlig.

7.4.2 Särskild rening
”Vid ny- och större ombyggnationer ställs krav på särskild rening beroende på dagvattnets
förmodade föroreningsinnehåll och recipientens känslighet
Det saknas nationell vägledning gällande dagvattenrening, men verksamhetsutövare och
fastighetsägare ska förhålla sig till lagstadgade krav. Rening av dagvatten regleras främst av
Miljöbalkens 2 kap. med allmänna hänsynsregler och 5 kap. gällande krav på åtgärder för att
miljökvalitetsnorm (MKN) i den mottagande recipienten ska uppnås.
Nybyggnation och större ombyggnationer
För att uppnå MKN i kommunens vattenförekomster ställs krav på rening av dagvatten vid ny- och
större ombyggnationer. Kraven kan även användas i vägledande syfte i redan bebyggd miljö. När
kommunen tagit fram lokala åtgärdsprogram (LÅP) för sina vattenförekomster kommer reningskraven
anpassas efter åtgärdsbehovet i respektive vattenförekomst. Till dess ska dagvatten motsvarande
minst 12 mm nederbörd omhändertas i dagvattenanläggning som uppfyller kraven i tabell 7.2. Kraven
utgår från dagvattnets förmodade föroreningsinnehåll (se tabell 7.3) och recipientens känslighet (se
bilaga 210) Kraven uttrycks som ”enklare rening”, ”rening” samt ”omfattande rening/utsläpp olämpligt”.
För kategorierna rening och omfattande rening/utsläpp olämpligt ska anmälan om
dagvattenanläggning lämnas till Miljöskyddskontoret.

10

Känslighetsklassning i bilaga 2 är översiktlig och preliminär. En mer grundlig klassning avser göras enligt åtgärdsplanen. I de
fall dagvattenpåverkan på recipienten bedöms bli omfattande, bör den preliminär klassningen utredas och vid behov
omvärderas i väntan på planerad klassning enligt åtgärdsplanen.
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Tabell 7.2 Krav på särskild rening av dagvatten utifrån dagvattnets förmodade föroreningsinnehåll och
recipientens känslighet. Gråmarkerade rutor markerar när dagvattenanläggningar ska anmälas till
miljöskyddskontoret.
Kategorisering av dagvattnets föroreningsinnehåll
Känslighet recipient

Låg belastning

Medelhög belastning

Hög belastning

Mycket känslig

Enklare rening

Rening

omfattande rening/
utsläpp olämpligt

Känslig

Fördröjning/ infiltration

Enklare rening

Rening

Mindre känslig

Fördröjning/ infiltration

Enklare rening

Rening

Nedan listas vilken funktion dagvattenanläggningar ska ha för att uppfylla reningskategorierna. I första
hand ska hållbara dagvattenanläggningar som presenteras i kap. 8 väljas för att uppnå önskad
funktion:


Fördröjning/infiltration: Inget reningskrav utöver att 12 mm nederbörd ska
fördröjas/infiltreras.



Enklare rening: Enklare avskiljning av partiklar. Detta kan uppnås genom sedimentation,
infiltration eller fastläggning. Exempel på anläggning är översilning över grönytor och torra
dagvattendammar.



Rening: Sedimentation och infiltration eller fastläggning. Exempel på anläggningar är
nedsänkta växtbäddar, infiltration i grönytor, dagvattendamm och våtmark.



Omfattande rening/utsläpp olämpligt: Dagvatten med mycket höga föroreningshalter bör
inte avledas till mycket känsliga recipienter. Om det ändå sker krävs anläggningar med hög
kapacitet för avskiljning av partiklar och eventuellt lösta föroreningar. En kombination av
anläggningar kan användas för att uppnå avskiljning/filtrering och infiltration.

Kraven ovan utgår från förmodat föroreningsinnehåll i dagvattnet. Nedan kategoriseras olika ytor med
förmodat låg, medelhög och hög belastning från föroreningar i dagvatten. Indelningen är förenklad och
det kan i vissa fall behövas en platsspecifik bedömning med avseende på hur marken används, om
det finns verksamheter som påverkar dagvattnet, vilka material som används i tak och hur stor andel
yta som är hårdgjord.
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Tabell 7.3 Bedömning av dagvattnets föroreningsbelastning beroende på markanvändning.
Yta med låg belastning

Yta med medelhög belastning

Yta med hög
belastning

Väg med litet antal fordonsrörelser,
begränsad andel tung trafik (<2000
ÅDT, årsdygnstrafik)

Väg med medelstort antal fordonsrörelser
(2000 - 8000 ÅDT)

Väg med stort antal
fordonsrörelser och tung
trafik (>8 000 ÅDT)

Bostadskvarter/Villaområden
inklusive vägar och parkeringar
(mindre antal fordonsrörelser
och/eller mindre andel tunga fordon)

Centrum, handels och kontorsområden,
inkl vägar och parkeringar (större antal
fordonsrörelser och/eller stor andel tunga
fordon)

Industrier med miljöfarlig
verksamhet*

Torg

Industrimark utan miljöfarlig verksamhet

*Med tydlig potentiell dagvattenpåverkan (ex skrothantering/hantering av olja, drivmedel/lösningsmedel).
Parkmark och GC-vägar är undantagna reningskrav.

Uppgifter om trafikflöden kan erhållas via Alingsås webkarta, samt på Trafikverkets web (för
Trafikverkets vägar), i tabell 7.4 anges exempel från mätningar 2005 - 2019.

Tabell 7.4 Mätningar av årsdygnstrafik (ÅDT) 2005 - 2019.

Väg
E20
V180 Götaplan-Kungälvsv.
Stråhles Allé
V180 Kungälvsvägen
Västra Ringgatan
V180 Götaplan-Ängabo
Lendahlsgatan
Sävelundsgatan
190 Gräfsnäs- Sollebrunn
Norsesundsvägen Ingared
Bostadsområden Alingsås

ÅDT
20 000
16 000
15 000
12 000
12 000
10 000
7000
5000
3500
2500
<1000

Nya detaljplaner/större exploatering
Kommunen får inte tillåta verksamheter/byggnation som riskerar att orsaka en försämring av status
eller som äventyrar uppnående av god status i vattenförekomster. Det är främst kvalitetsfaktorer som
fysikaliska-kemiska faktorer och prioriterade ämnen som kopplas till påverkan från dagvatten. När nya
detaljplaner ska tas fram eller när större exploatering/verksamhet planeras räcker det inte att utgå från
förmodat föroreningsinnehåll enligt ovan. Det är mängden förorening som når recipienten på årsbasis
som har störst påverkan på dess möjlighet att nå MKN. För detta ändamål kan föroreningsbelastning
innan och efter planerad exploatering beräknas i t.ex. recipient- och dagvattenmodellen StormTac.
Dessa kan sedan sättas i relation till flöden och halter i recipienten för att bedöma eventuell risk för
påverkan.
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7.4.3 Platsspecifika krav och undantag


Tillsynsmyndigheten (Miljöskyddskontoret eller Länsstyrelsen) kan ställa både högre och lägre
krav utifrån platsspecifika förutsättningar som till exempel risk att ej uppnå MKN i recipienten,
vattenskyddsområde, naturvärden, risk för oljespill eller förekomst av förorenad mark. Vid
bedömning ska även andra faktorer såsom skälighet och kostnadsnytta bör bedömas.



När det inte är möjligt eller lämpligt att hantera/fördröja mindre regn inom en fastighet, kan VAhuvudmannen åta sig ansvaret att lösa detta inom kommunal mark. Detta bör i så fall tydligt
regleras i markanvisningsavtal eller exploateringsavtal.

Inom vattenskyddsområden gäller specifika riktlinjer, se krav i vattenskyddsföreskrifterna.
Föreskrifterna avser på sikt revideras (se åtgärdsplan). Enligt föreskrifterna gäller i olika grad
anmälningsplikt/behov av tillstånd för infiltration av avloppsvatten. Eftersom dagvatten inom
detaljplanelagt område enligt Miljöbalken räknas som avloppsvatten gäller dessa regler också för
infiltration av dagvatten. Tills föreskrifterna eller dagvattenplanen revideras så bör reglerna tillämpas
enligt följande:


Infiltration av dagvatten, från ytor med medelhög eller hög belastning, se tabell 7.2, får inte
ske utan tillstånd från Miljöskyddskontoret.



Infiltration av dagvatten från ytor med låg belastning får inte ske utan tillstånd från
Miljöskyddskontoret om det är större ytor som avvattnas till infiltrationsytan (gäller generellt
allmänna dagvattenanläggningar). Infiltration av lokalt dagvatten från ytor med låg belastning
inom mindre bostadsfastigheter/villatomter, kan dock hanteras utan anmälan eller tillstånd.

Olyckor och utsläpp: Vid nybyggnation ska det anordnas så att det finns möjlighet att stoppa flöden
eller på annat sätt begränsa föroreningsspridning vid olyckor och utsläpp inom områden där:


Konsekvensen av ett utsläpp är stor (ex känsliga recipienter, vattenskyddsområden).



Det är hög risk för olyckor/utsläpp.

Platser/brunnar skall anges i WEB-kartan och vara kända för räddningstjänsten så att dessa snabbt
kan lokaliseras vid utsläpp.
Konstgräsplaner ska ha rening/uppsamling av gummi/plastgranulat, om det föreligger risk för
spridning till dagvatten eller recipient.
Oljeavskiljare (OA) är utformade för att avskilja högre koncentrationer oljeföroreningar. Reningseffekten för låga halter olja och för andra föroreningar är begränsad. Oljeavskiljare lämpar sig främst
som ett komplement till dagvattenanläggningar för fördröjning och rening då det finns behov av skydd
mot tillfälliga, lite större, utsläpp av olja. Oljeavskiljare ska:


Normalt användas inom verksamheter med risk för läckage/utsläpp m a p drivmedel och olja
samt inom trafikytor med större antal fordonsrörelser och/eller stor andel tunga fordon, se tabell
7.3. För ytor med få fordonsrörelser av främst personbilar lämpar sig ofta andra typer av
anläggningar bättre än oljeavskiljare.
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Generellt inte användas som enda reningsanläggning för dagvatten.



Dimensioneras och skötas enligt Svensk standard SS-EN 858.

Vissa naturbaserade dagvattenanläggningar har en oljeavskiljande funktion, vilket
kan ersätta eller komplettera behovet av en teknisk oljeavskiljare, se bilaga 6

Använd infiltrerande ytor för lagring av snö11 och tippa aldrig gammal/smutsig snö i sjöar och
vattendrag. Risken för föroreningsspridning ska dock alltid bedömas vid infiltration. Kontrollera
eventuella riktlinjer för snöhantering inom vattenskyddsområden.

7.5

Utformning, gestaltning och säkerhet
”Dagvatten ska nyttjas som en resurs för området.”

7.5.1 Utformning
Genom att göra dagvattenanläggningar multifunktionella och tillgängliga blir de ett positivt inslag i
miljön. Det finns vissa grundläggande principer som ska följas vid utformandet av en öppen
dagvattenanläggning. Framför allt är det viktigt att anläggningen är säker samt lätt att sköta och
underhålla. Med genomtänkt växtval och utformning kan den biologiska mångfalden gynnas, och
den kan även bli pedagogisk och utbildande.
Det är viktigt att anläggningen inte för med sig någon negativ miljöpåverkan genom t.ex. materialval i
första hand för att begränsa föroreningsspridning (undvik ex. koppar- och zinktak) men även ur ett
livscykelperspektiv. Beakta och begränsa behov av gödsling och spridning av näringsämnen för
naturbaserade anläggningar såsom gröna tak.
7.5.2 Säkerhet
För att förhindra att dammar och andra dagvattenanläggningar med öppen vattenspegel måste
stängslas in bör följande säkerhetsåtgärder vidtas i utformning av dammen. Råd i Boverkets
byggregler ska följas.

11



Max 2 dm djupt i vattenbrynet.



Släntlutning max 1:3, gärna mindre t ex 1:10, 2-3 m från vattenbrynet.



Fast botten 2-3 m från vattenbrynet.



Plantering av låga växter i vattenbrynet för att skapa en barriär och minska viljan att kliva i det
klara vattnet.

Snötippar ska anmälas till Miljöskyddskontoret.
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7.5.3 Övergripande gestaltning
Alingsås har en övergripande rekommendation för gestaltning av dagvattenanläggningar efter
områdestyper. Detta bör i möjligaste mån följas vid val av dagvattenanläggning. I stadskärnan ställs
det högre krav på estetisk gestaltning samt rekreationsvärde. I park- och naturområden ska
anläggningen passa in i omgivningen och i bostadsområden ska det vara fokus på multifunktionella
lösningar och vara en mötesplats för de boende. I industri- och handelsområden är det större fokus
på funktion än på övriga värden.

44 (56)

Sida 138 av 324

R IKT L INJER

8

Dagvattenanläggningar

8.1

Anmälan och tillsyn av dagvattenanläggningar
Som princip så ska dagvattenanläggningar som används specifikt för rening och större anläggningar
anmälas, tabell 7.2 i kap. 7.4.2 används som grund för anmälningsplikt. Om osäkerhet avseende
anmälningsplikt föreligger ska samråd med Miljöskyddskontoret ske.
Dagvattenanläggningar utanför detaljplanelagt område är generellt inte anmälningspliktiga.
Tillsynsmyndigheten kan dock ställa krav på hantering av dagvatten från miljöfarliga verksamheter,
vägar, parkeringar etc. Inom flera vattenskyddsområden finns särskilda riktlinjer gällande
infiltrationsanläggningar, vilket påverkar vilken typ av dagvattenhantering som är lämplig, se
kap. 7.4.3.
Anmälan görs till Alingsås Miljöskyddskontor. Anmälan ska göras innan startbesked för bygglov ges
samt minst sex veckor innan byggnation av anläggningen påbörjas. Anmälan ska göras av
byggherren/verksamhetsutövaren.
Med hänsyn till Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 2 kap. 7 § och kravet på rimlighetsavvägning
kan Miljöskyddskontoret göra en avvägning baserat på förmodad föroreningsbelastning och
recipientens känslighet för vilka dagvattenanläggningar som behöver anmälas.
Vid behov kan Miljöskyddsnämnden skicka beslut rörande dagvattenanläggningar till inskrivningsmyndigheten. Då tillses att skötsel av anläggningen fortgår även när en fastighet överlåtits.

8.2

Rekommendation vid val av dagvattenlösning
I bilaga 6 beskrivs olika typer av dagvattenanläggningar, lämplig användning, dess funktion m.m.
Bilagan utgör tillsammas med detta kapitel en guide för val av dagvattenanläggningar i olika
situationer och miljöer.
Dagvattenanläggningens syfte är det som primärt ska styra val av anläggning. System som används
enbart för avledning eller flödesutjämning behöver klara högre flöden än en anläggning som används
specifikt för rening. Därefter bör val av anläggning göras utifrån markanvändning, markens
infiltrationsförmåga, tillgång på yta, kostnad för anläggning och underhållsbehov samt synergieffekter i
form av biologisk mångfald, hälsofrämjande livsmiljöer etc. Om det är möjligt ska infiltrationsbaserade
lösningar användas.
Nedan anges övergripande rekommendationer för utformning av anläggningar. För mer information
hänvisas till Svenskt Vattens rapporter:




P105 ”Hållbar dag‐ och dränvattenhantering – råd vid planering och utformning”, 2011
Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av
dagvatten. Rapport 2019‐20. Svenskt Vatten Utveckling.

8.2.1 Att tänka på vid fördröjningsanläggningar
Fördröjning kan ske antingen i ett dagvattensystem med fördröjande funktion (magasin, dammar,
nedsänkta växtbäddar eller diken med strypta utlopp etc.), gröna tak eller genom infiltration i marken.
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För att uppnå en tillräckligt fördröjande effekt är det av stor betydelse att fördröjningsmagasinen får
rätt utformning, med strypta och korrekt höjdsatta utlopp/brunnar.
8.2.2 Att tänka på vid reningsanläggningar
Ett vanligt begrepp som används avseende föroreningar i dagvatten och dimensionering av
reningsanläggningar är ”first flush”. Generellt menas med detta begrepp att en större andel av
föroreningarna sköljs med i början av ett avrinningstillfälle. Det räcker därför med att dimensionera
reningsanläggningarna för ett mindre flöde än fördröjningsanläggningarna, se kap. 7.4.
Reningsanläggningar behöver ha en bräddfunktion som klarar att brädda större flöden än vad
anläggningen är dimensionerad för.
Föroreningar kan förekomma bundna till partiklar eller i löst form i dagvattnet. Partikelbundna
föroreningar utgör generellt den absoluta majoriteten av dagvattnets totala föroreningshalt. För att
begränsa spridningen av föroreningar är det därmed viktigt att utforma och dimensionera
reningsanläggningen utifrån dessa principer. Om det finns risk för betydande förekomst av lösta
föroreningar ska detta naturligtvis beaktas vid rening av dagvatten. Se figur 8.1 nedan för en
sammanfattning av anläggningars renande funktion på olika kornstorlekar.

Figur 8.1 Ungefärligt schema över anläggningstyper och föroreningar som kan renas (SVU rapport 2016-05)

8.2.3 Att tänka på gällande infiltration
Infiltration av dagvatten ska eftersträvas då det bidrar till att bibehålla vattenbalansen och till
grundvattenbildning. Infiltration ger god rening när föroreningar fastläggs i marken och minskar
dagvattenvolymen som avrinner från platsen. Det är dock viktigt att följande aspekter beaktas för att
säkerställa att infiltration är lämpligt:


Markens infiltrationskapacitet påverkar möjligheten till infiltration. (Kan bedömas från
jordartskartan, fältbedömning i provgrop, analys av jordprov).



Föreligger det risk för problem med översvämning, fukt eller sättningar inom den egna
fastigheten eller inom närliggande fastigheter?
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Risk för spridning av föroreningar (dvs om marken där infiltration avser ske är förorenad eller
om dagvattnet har en generellt hög föroreningsgrad m a p spridningsbenägna, ej
partikelbundna, föroreningar).



Inom vattenskyddsområde gäller särskilda riktlinjer och krav om infiltration ska ske, se
kap 7.4.3.
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9

Ansvar för byggnation, drift och underhåll av kommunala dagvattensystem
I detta kapitel beskrivs kommunens fördelning av ansvar för byggnation av dagvattensystem samt drift
och underhåll av dessa, inom kommunens allmänna platsmark samt inom verksamhetsområde för
dagvatten.
Utanför verksamhetsområde för dagvatten eller detaljplanelagt område är det aktuell fastighetsägare
och väghållare som ansvarar för drift och underhåll av dagvattenanläggningar.
Det finns ett flertal lagar som berör dagvatten, men ingen lag tar ett helhetsgrepp om dagvattenfrågan.
Därav blir även ansvaret gällande dagvattenhantering relativt komplext. Grunden för VAhuvudmannens ansvar bestäms av Lagen om allmänna vattentjänster LAV, (2006:412), vilken även
reglerar fastighetsägarens ansvar12.
I de fall där ansvarsfördelningen för dagvattenhantering inte framgår tillräckligt tydligt i vare sig detta
kapitel av riktlinjerna för dagvattenplanen eller av lagstiftningen, ska ansvaret fördelas efter bästa
förmåga med fokus på att lösa aktuellt problem. Lösningen ska även vara baserad på var i
organisationen som det finns kompetens och tillgängliga resurser. Ansvarsfördelningen ska ske i
samråd med VA-huvudmannen och ett avtal som beskriver ansvarsfördelningen ska upprättas mellan
de olika berörda partnerna.

Park- och
naturenheten
Gatuenheten / Trafikverket

Fastighetsägare

Kretsloppsavdelningen (VA-huvudman)
Figur 9.1 Principskiss över dagvattenansvar inom verksamhetsområde, mellan fastighetsägare (rött), Gatu- och
parkavdelningens Gatuenhet samt Park- och naturenhet (båda orange) och Kretsloppsavdelningen/VA-huvudman
(grönt). Figuren är hämtad från Uppsala Vattens Handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun, 2016.

12

Ansvarsfördelningen mellan VA-huvudman och fastighetsägare förtydligas i kommunens bestämmelser för användande av
kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, se kap. 2.2.
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I figur 9.1 ovan illustreras ansvarsfördelningen för avledning av dagvatten inom verksamhetsområden
för dagvatten mellan fastighetsägare, VA-huvudman (Kretsloppsavdelningen), Gatuenheten samt
Park- och Naturenheten. Notera att den fastighetsägaren ansvar13 gäller oavsett om det är en privat,
kommunal eller statlig fastighet. Gatu- och parkavdelningens ansvar kommer av att de förvaltar mark
där kommunen är fastighetsägare.

9.1

Byggnation av nya kommunala dagvattensystem
I enlighet med dagvattenstrategin ansvarar fastighetsägare och väghållare för dagvattenhanteringen
inom den egna fastigheten och i dess omedelbara närhet. Utanför verksamhetsområde för dagvatten
innefattar ansvaret även avledning till recipient. Ansvaret innefattar byggnation samt drift- och
underhåll av dagvattensystem inklusive tillhörande kostnader.
Innan detaljprojektering och byggnation av nya dagvattensystem påbörjas ska ansvarsfördelning
klargöras och dokumenteras, såvida det inte är direkt uppenbart att det inte behövs.
Om mark- och exploateringsavtal upprättas ska ansvarsfördelningen beskrivas i avtalet, se kap. 6.3.6.
Kommunala dagvattenanläggningar kan antingen anläggas av en exploatör eller av VA-huvudmannen.
Det vanligaste är att dagvattenanläggningar i exploateringsområden anläggs av exploatör och
dagvattenanläggningar i befintlig bebyggelse anläggs av VA-huvudmannen.
Ansvarig byggherre projekterar och bygger anläggningen samt tillser att erforderlig drift- och
underhållsplan tas fram. Inom exploateringsområden är det viktigt att Tillväxtavdelningen säkrar att
dagvattenfrågan hanteras i enlighet med Dagvattenplanen. Dagvattenanläggningen överlåts sedan till
ansvarig avdelning enligt kapitel 9.2 för fortsatt drift- och underhåll. Vid överlåtelsen ska
inmätningsdata, ritningar samt eventuell drift- och underhållsplan överlämnas. Inom
exploateringsområden ska exploatören ta det övergripande ansvaret för projektering av
dagvattenanläggningen, men arbetet ska utföras i samråd med drifts- och underhållsansvarig
avdelning. Samråd ska dokumenteras.
Byggnation av dagvattensystemen inom exploateringsområden/”nya områden” bekostas enligt
tabell 9.1.

13

Avledning, fördröjning och vid behov särskild rening av dagvatten inom den egna fastigheten och dess omedelbara närhet,
se Dagvattenstrategin
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Tabell 9.1 Kostnader för byggnation av dagvattenanläggningar inom exploateringsområden/”nya
områden”.
Anordning/anläggning för dagvatten

Kostnadsansvar

Anordningar för avledning (ledningar och öppen avledning
av dagvatten) från förbindelsepunkt till recipient.

Kretsloppsavdelningen,
dvs VA-huvudmannen

Anläggningar för fördröjning och rening av dagvatten inom
allmän platsmark*.

Kretsloppsavdelningen,
dvs VA-huvudmannen

Anordningar för avledning av dagvatten, så som vägdiken,
rännstenar, dagvattenbrunnar eller ledningar som förbinder
brunnar med den allmänna VA-anläggningen, från allmän
platsmark och kvartersmark till förbindelsepunkt.

Exploatör**/
Skattekollektivet (Kommunledningskontoret)

Avrinningsvägar och ytor för tillfällig hantering av
dagvatten vid skyfall

Exploatör**/
Skattekollektivet (Kommunledningskontoret)

* VA-huvudmannen har dock alltid rätt att ta ut en avgift för rening av dagvatten. Observera dock att detta inte
undantar den enskilde fastighetsägarens/verksamhetsutövarens ansvar att vid behov fördröja och rena dagvatten
ex vid förändring av en verksamhet inom en fastighet.
** Kostnaden kan regleras i samband med överlåtelse till kommunen om exploatören är en privat aktör.

Åtgärder som primärt görs av andra skäl än att hantera dagvatten, exempelvis för
grundvattenreglering eller enbart för gestaltning, bekostas inte av VA-huvudmannen.
Kostnader för särskild utformning/gestaltning av dagvattenanläggningar som inte berör funktionen, dvs
fördröjning och rening, bekostas av respektive avdelning utifrån var anläggningen är placerad.

9.2

Drift- och underhåll av kommunala dagvattensystem
Grunden för ansvarsfördelningen för drift- och underhåll av kommunala dagvattenanläggningar,
baserat på lagstiftning, anges i text nedan. I tabell 9.2 anges hur ansvarsfördelningen tillämpas för
olika typer av dagvattenanläggningar samt exempel på skötselbehov. I bilaga 5 redovisas en
checklista för framtagande av planer för drift och underhåll.
Kretsloppsavdelningen (VA-huvudman) ansvarar för drift- och underhåll av anordningar för
avledning (ledningar och öppen avledning av dagvatten) från förbindelsepunkt och till recipient samt
anläggningar för fördröjning av dagvatten inom allmän platsmark.
Kretsloppsavdelningen ansvarar även för drift- och underhåll av anläggningar för rening av dagvatten
från övriga ytor14.
Gatu- och parkavdelningen (Gatu- och parkavdelningens ansvar kommer av att de förvaltar mark
där kommunen är fastighetsägare) ansvarar för drift- och underhåll av anordningar för avledning av
14
Dagvattenanläggning som renar dagvatten från allmänplatsmark som inte är gatumark, park och naturmark
eller dagvatten från kvartersmark (när tillräcklig rening av dagvatten inte kunnat erhållas inom kvartersmark vilket
fastighetsägaren/verksamhetsutövaren normalt ansvarar för). VA-huvudmannen har dock alltid rätt att ta ut en
avgift för rening av dagvatten
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dagvatten från gatumark samt park- och naturmark (dvs vägdiken15, rännstenar, dagvattenbrunnar
eller ledningar som förbinder brunnar med den allmänna va-anläggningen).
Gatu- och parkavdelningen ansvarar även för anläggningar för rening av dagvatten som krävs för
dagvatten från gatumark samt park och naturmark. Notera dock att underhåll av reningsanläggningar
normalt sett utförs av Kretsloppsavdelningen (men bekostas av Gatu- och parkavdelningen), se ex
tabell 9.2.
Drift- och underhåll av avrinningsvägar och ytor för tillfällig hantering av dagvatten vid skyfall sköts av
Gatu- och Parkavdelningen efter överlämning av färdigt exploateringsprojekt från
Tillväxtavdelningen. Kommunstyrelsen ansvarar dock för åtgärder för att tillse att befintlig
bebyggelse är översvämningssäker (ansvaret behöver fördelas inom organisationen). Det kommunala
ansvaret för hantering av skyfall illustreras i tidigare kap. 7, figur 7.1. Notera att fastighetsägarens
ansvar16 gäller oavsett om det är en privat, kommunal eller statlig fastighet.

15

För diken som tar emot dagvatten från både gata och kvartersmark delas kostnadsansvar med
Kretsloppsavdelningen. Upprätta avtal vid behov!
16
Avledning, fördröjning och vid behov särskild rening av dagvatten inom den egna fastigheten och dess
omedelbara närhet, se Dagvattenstrategin.
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Tabell 9.2 Tillämpning av ansvarsfördelning för drift- och underhåll av olika typer av kommunala
dagvattenanläggningar inom verksamhetsområde för dagvatten
Anläggningstyp

Ansvar och
kostnad

Exempel på
skötselbehov

Kommentar

Ledningar / öppen
avledning

Kretsloppsavdelningen

Inspektion, rensning,
spolning och relining

Dammar, blåa delen till
HVY (se figur 9.2 nedan).

Kretsloppsavdelningen

Dammar, gröna delen
ovan HVY (se figur 9.2
nedan).

Gatu- och Parkavdelningen

Kontrollera in- och utlopp,
Kontroll av och vid behov
rensning av föroreningar /
sediment
Skötsel av växter, avlägsna
skräp, växtrester. Åtgärda
erosionsproblem

Avledning från
förbindelsepunkt och till
recipient.
Avser ex. filter, ledningar,
vatten och sediment eller
andra funktionsrelaterade
delar av anläggningen.

Fördröjningsmagasin

Kretsloppsavdelningen

Spolning in-utlopp,
rensning av sediment

Oljeavskiljare

Gatu- och Parkavdelningen

Skötsel i enlighet med
branschbestämmelser

Kretsloppsavdelningen utför
uppdraget

Brunnsfilter

Gatu- och Parkavdelningen

Byte av filter och
slamsugning (gärna efter
gatusopning)

Kretsloppsavdelningen utför
uppdraget

Infiltrationsbaserade
dagvattenanläggningar:
genomsläpplig beläggning,
översilningsytor och
nedsänkta växtbäddar etc.

Gatu- och Parkavdelningen

Ytor/ beläggning:
Underhåll av ytor för att
bibehålla infiltrerande
förmåga. Skötsel av växter

Kretslopp

Funktion: Byten/underhåll
av funktionsdelar (ex
sandfilter) i anläggningar

Pumpstationer för
hantering av vägdagvatten

Gatu- och
Parkavdelningen

Tillsyn av pumpfunktion

Bäcktrummor

Gatu- och
Parkavdelningen

Rensning i samband med
större regn

Vägdiken

Gatu- och
Parkavdelningen

Dikning grässvål

Översvämningsytor

Gatu- och
Parkavdelningen

Kontrollera avrinningsvägar
till ytan

Avser ex.
planteringar/grönytor i
anslutning dammen,
planterad växtlighet i
dammen

Kretsloppsavdelningen utför
uppdraget

främst för att tillse att vägen
hålls dränerad från vatten

Rensning av bräddavlopp
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Figur 9.2 Principskiss fördelning av skötselansvar mellan Park- och Naturenheten (Park) och
Kretsloppsavdelningen (VA). MVY och HVY står för vattenytans nivå vid medel- respektive högvattenstånd.
Figuren är hämtad från Uppsala Vattens Handbok för dagvattenhantering i Uppsala kommun, 2016.

9.3

VA-huvudmannens finansiering av dagvattensystem
I Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) fastslås att omhändertagande av dagvatten inom
kommunalt verksamhetsområde för dagvatten ska avgiftbeläggas. Enligt LAV kan VA-huvudmannen
ta ut en särskild avgift för både avledning samt rening av dagvatten, se LAV § 24-27 (skyldighet att
betala avgifter för allmänna vattentjänster).
Alingsås kommun tar ut både anläggningsavgift och brukningsavgift för dagvattentjänster. Avgifter ska
täcka kommunens kostnader för avledning och rening av dagvatten från fastigheter, gator, vägar och
allmänna platser. Dagvattenavgiften är uppdelad i fyra delar:





Dagvatten fastighet (Df)
Dagvatten lokalgator (Dg)
Dagvatten huvudgator (Dv)
Dagvatten från Trafikverkets vägar (Dvv).

Anläggningsavgift tas endast ut för dagvatten fastighet.
I det fall avgiften ”Dagvatten fastighet” tas ut har fastigheten en förbindelsepunkt, dvs. en avsättning
från kommunens dagvattenledningar till fastigheten. Om fastigheten inte har en upprättad
förbindelsepunkt till en dagvattenledning finns egna anordningar för bortledande av dagvatten.
I det fall avgiften ”Dagvatten gata” tas ut finns det dagvattenledningar, rännstensbrunnar, diken,
biofilter, etc, som ser till att dagvattnet leds bort/tas omhand från lokalgator och allmänna platser inom
området.
Kommunens Gatu- och parkavdelning betalar dagvattenavgift för huvud- och genomfartsgator samt
allmänna platser. Trafikverket betalar för statliga vägar och i vissa fall kan andra väghållare behöva
betala avgift.

53 (56)

Sida 147 av 324

R IKT L INJER

Större dagvattenanläggningar (dammar, magasin, etc), har hittills finansierats via en kombination av
kommunalskatt och VA-taxa.
I enlighet med Dagvattenstrategin (Dagvattenplanen del 1) och Åtgärdsplanen (Dagvattenplanen del
3) så kommer dagvattentaxan eventuellt att revideras för att bättre fungera som styrmedel och
incitament för rening och fördröjning av dagvatten. Detta innebär att modell för finansiering av större
anläggningar kan komma att ändras.
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10

Ordlista
Begrepp

Förklaring

Allmän platsmark

mark som i detaljplan enligt plan-och bygglagen (2010:900) redovisas som
allmän plats eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark
som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark

Allmän VA-anläggning

en VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande
inflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens
skyldigheter enligt denna Lagen om Allmänna vattentjänster

Avlopp

Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten.

Bortledande

all hantering som VA-huvudmannen gör, såväl avledning som rening

Brukningsavgift

periodisk avgift för täckande av drift-och underhållskostnader,
kapitalkostnader för investeringar eller andra kostnader för en allmän VAanläggning som inte täcks av en anläggningsavgift

Dagvatten

Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten från tak, gator och andra ytor.

Dagvattenanläggning

Anläggning för hantering av dagvatten, såsom dagvattendam, våtmark eller
ledningar

Dränvatten

sådant vatten i marken som avleds genom dränering

Enskild anläggning:

en VA-anläggning eller annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp
som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning,

Förbindelsepunkt

gränsen mellan en allmän VA-anläggning och en VA-installation

Förhandsbesked

Besked kan ges för bygglovspliktig åtgärd innan ansökan om bygglov görs.
Vanligen vid bebyggelse utanför detaljplanelagt område.

Infiltration

inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel dagvatten
som tränger ned i jord

Instängda områden

Område varifrån dagvatten inte kan avledas på markytan med självfall

Miljökvalitetsnorm

Inom vattenförvaltningen fastställda kvalitetskrav för alla vattenförekomster.
Styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och
bestämmelser, t.ex. vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid
planläggning enligt Plan- och bygglagen.

Omvandlingsområde

Område som tidigare dominerats av bebyggelse med fritidshus, men som
utvecklats mot en hög andel permanenta boenden.

Spillvatten

Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra
verksamheter (industrier, serviceanläggningar och dylikt).

VA-anläggning

en anläggning som har till ändamål att tillgodose behov av vattentjänster för
bostadshus eller annan bebyggelse
55 (56)
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Vattenförekomst

Begrepp som används inom vattenförvaltningen. Kustvattenområde, sjö, del
av sjö, ett vattendrag, del av vattendrag eller ett eller flera
grundvattenmagasin.

Vattentäkt

Vattenförekomst som utnyttjas för vattenförsörjning.

Vattenskyddsområde

Skyddsområde i syfte att skydda dricksvattentäkter såsom sjöar,
grundvattentäkter och vattendrag.

VA-huvudman

den som äger en allmän VA-anläggning

Återkomsttid

Begrepp som beskriver hur ofta en händelse kan förväntas inträffa.
Återkomsttiden för en händelse tas normalt fram genom att statistiskt
analysera extremvärden för sammanhängande mätserier.
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Preliminär känslighetsklassning av recipienter m a p föroreningsbelastning från dagvatten
1.
2.

Bilaga 2

Recipienter som påverkas eller som kan komma att påverkas av dagvatten inom närmaste tiden
Värdera recipienters känslighet för föroreningsbelastning via dagvatten – Mycket känslig, Känslig, Mindre känslig

Preliminär klassningsindelning
Översiktlig klassning utifrån befintlig kunskap!

Område

Recipient / Vattenförekomst

Dagvattenbelastning idag

Ingared

Magra

Sollebrunn, Gräfsnäs,
Mellby

Hjälmared

Alingsås

Mjörn generellt
Mjörn Tegelbruksviken

ja

Gerdsken

Ja, mkt

Säveån till Lillån

Ja

Säveån - Alingsås centrum
Ja
till Vårgårda

Flöde/storlek

Känslighet

Kommentar

Stor
Liten
Liten

Mindre känslig
Känslig
Mycket känslig

Känslig om dålig status och höga skyddsvärden
Mindre känslig om vattendraget anses ha lågt skyddsvärde
Dålig status och/eller stora skyddsvärden?

Status - ekologisk

Status - kemisk

Skyddsvärda biotoper, känsliga arter etc.

Övriga värden
(dricksvatten/rekreation)

Måttlig - Måttlig enligt VISS är kontinuiteten dvs. vandringshinder - God status
gällande växtplankton - Hög status gällande makrofyter - Hög status gällande
näringsämnen - God status gällande Särskilt förorenande ämnen ---Limnologisk
undersökning 2018 visar på god ekologisk status. Sjön är näringsfattig med låga halter
av fosfor.

Uppnår ej god - Limnologisk undersökning
2018 visar på överskridna MKN för
Riksintresse naturvård och Riksintresse
antracen och TBT i sedimenten samt PFOS friluftsliv - havsörn, öring
i fiskmuskel.

Måttlig - måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - God status vad gäller
näringsämnen - God status vad gäller särskilt förorenande ämnen
Måttlig - måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - God status vad gäller
näringsämnen - God status vad gäller särskilt förorenande ämnen

Flöde/storlek

Känslighet - bedömning

Kommentar/motivering

Preliminär bedömning

Preliminär bedömning

Mindre Känslig

Mindre känslig med hänsyn till stor volym,
merparten av dagvattenbealstning tas
emot via andra recipienter

badvatten, potentiell
vattentäkt?

Mkt Stor

Stor

Känslig

badvatten

Stor

Känslig

Uppnår ej god

Rel stor

Känslig

Uppnår ej god

Rel stor

Känslig

NVI - bedömning Lillåns vattenmiljö har visst
naturvärde och bidrar till naturvärden runt
ån, bl.a. fladdermöss. Fiskfattig men abborre,
gers och ål har noterats.

Liten

mkt Känslig

Historisk stor föroreningspåverkan, stor
dagvattenbelastning, högt
rekreationsvärde
Risk för omfattande dagvattenbelastning
från kommande exploatering

Natura 2000, naturreservat

Måttlig - orsakad av förändringar i åns morfologi, kontinuitet (dvs vandringshinder)
och vattenflöde - näringsämnen ej klassad

Lillån

Ja stor

Bäsjöbäcken, nedströms där
Trulsabäcken och Bäsjöbäcken
möts

Oklart

Öring, Elritsa, Nejonöga obestämd

Liten

mkt Känslig

St+L Vardsjön

Oklart

Höga naturvärden - fåglar, grod- och kräldjur

Rel stor

Känslig

Kavlåsbäcken

Ja

Muntliga uppgifter om vattensalamnder, har
tidigare funnits öring i bäcken, men numera
finns flera vandringshinder?

Forsån mellan Gerdsken och
Färgen

Nej

L. Färgen

Ja

S. Färgen

Ja men inte
kommunalt DV

Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - Hög status vad gäller
näringsämnen - God status vad gäller särskilt förorenande ämnen

Uppnår ej god

Anten

Ja

Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - Hög status gällande
växtplankton - Hög status gällande makrofyter - God status gällande näringsämnen God status gällande Särskilt förorenande ämnen --- Mesotrof sjö med förhöjda
fosforhalter i norra delen, hög belastning från Mellbyån och Lobäcken.

Uppnår ej god

Mellbyån

Ja

Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - God status gällande
kiselalger - Otillfredställande status gällande näringsämnen - God status gällande
Särskilt förorenande ämnen

Uppnår ej god

Bäckar Gräfsnäs?

Ja

rekreationsvärde? bäck med
omgiven av lövskog/ängsmark
mellan bostdsområden

liten
Liten

Riksintresse naturvård och Riksintresse
friluftsliv - öring

Alingsås vattentäkt primär
skyddszon A, badvatten

Stor

Mkt känslig

Dricksvattentäkt

badvatten, primär skyddszon
för Lillafärgens ytvattentäkt

Stor

Känslig

primär skyddszon dricksvatten

badvatten

Stor

Mindre Känslig

Mindre känslig med hänsyn till stor volym,
merparten av dagvattenbealstning tas
emot via andra recipienter

Rel liten

Känslig

liten
Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - Måttlig status gällande
kiselalger - Måttlig status gällande näringsämnen - God status gällande Särskilt
förorenande ämnen

Mörlandaån

Ja

Trollsjön

Nej

Rel liten

Furutjärn

Nej

Rel liten

Uppnår ej god

Elritsa

liten

Öring, Elritsa, uppströms finns goda lekmiljöer
för öring, bäcken anses ha höga naturvärden
men dess värde igenom Ingared reduceras
genom kulverteringen.

Barnabäcken

Ja

Sävelången

Ja

Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - Hög status vad gäller
näringsämnen - God status vad gäller särskilt förorenande ämnen

Begränsat, större
del i Lerum
Ja, mindre
omfattning

Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - Hög status vad gäller
Uppnår ej god
näringsämen - God status vad gäller särskilt förorenande ämnen
Måttlig - Måttlig status vad gäller fisk pga vandringshinder - Näringsämnen ej klassad Uppnår ej god
God status vad gäller särskilt förorenande ämnen

Uppnår ej god

liten

badvatten

Känslig
Tveksamt om denna kommer påverkas av
DV
Tveksamt om denna kommer påverkas av
DV
Känslig/mkt Känslig

Stor

Dike/bäck i Ingared?
Norsesund

Lillelången

Ödenäs

Ömmern / Nären

Grund vik, Natura 2000
Känslig?- rekvärde-badvatten- rel stor
dagvattenbelastning, utlöde i Lillån?

Rel liten
Reservvattentäkt, badvatten
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Checklista för dagvattenutredning i FÖP/Planprogram
Syfte
Övergripande utredning om förutsättningar och begränsningar för dagvattenhantering inom aktuellt
område. Utredningen ska föreslå en övergripande lösning för att kunna uppnå en sammanhängande
hantering av dagvatten, ytligt avrinnande vatten inom hela planområdet så att detta kan tas hänsyn till
i samband med detaljplanering.

Underlag för dagvattenutredning
Underlag som skall bifogas vid beställning av dagvattenutredning:


Dagvattenplan



Översiktsplan



-

Översvämningsområden

-

Recipienter, status och känslighet

-

Vattenskyddsområden

-

Naturvårdsintressen

Övrig befintlig information och kunskap avseende
-

Avrinningsområden, övergripande avrinningsstråk

-

Instängda områden

-

Lågpartier och grönstråk för dagvattenhantering

-

Eventuella nedströmsområden som förväntas påverkas

Kravställningar omfattning och innehåll
Dagvattenutredningen ska identifiera avrinningsstråk, lågpartier och grönstråk för dagvattenhantering,
instängda områden, potentiella översvämningsytor, eller andra strategiska områden för dagvattenhantering.
Utredningen ska ge underlag för att kunna reservera plats för mark som behövs för avrinning och
fördröjning av dagvatten och översvämningsytor samt för att kunna begränsa möjlighet att bebygga
instängda områden eller andra områden som riskerar att översvämmas.
Den föreslagna dagvattenhanteringen ska vara förenlig med Alingsås dagvattenplan se särskilt strategier för mål 1-4 i dagvattenstrategin (del 1) samt krav och rekommendationer i del 2, Riktlinjer,
(kapitel 7-8).
Dagvattenutredningen skall redovisa:


Avrinningsområden, övergripande avrinningsstråk



Översiktlig beräkning av flöden och volymer innan och efter exploatering



Övergripande information om var det finns infiltrationsmöjligheter



Recipienters status och påverkan av exploatering (MKN)
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Markavvattningsföretag eller andra in- och utflöden som berörs av exploatering



Hur nedströms belägna områden belastas och påverkas av förändrade flöden till följd av planerad exploatering



Förslag till övergripande lösning för att kunna uppnå en sammanhängande och hållbar hantering av dagvatten som underlag för att kunna reservera mark för denna
-

Lågpartier, grönstråk eller andra områden lämpliga för avrinning och fördröjning av
dagvatten

-

Instängda områden eller andra områden som riskerar att översvämmas

-

Behov av åtgärder för översvämningshantering

-

Ytliga avrinningsvägar vid skyfall och möjliga översvämningsytor

Redovisning:
Redovisning sker i rapport med kartor och ritningar som bilagor. Utredningen levereras digitalt (pdfformat). Kartor och ritningar levereras också separat i dwg-format. Leverantören godkänner att
utredningen publiceras på internet.

Granskning av dagvattenutredning:
Planansvarig avdelning/enhet ansvarar för granskning av dagvattenutredning i samråd med
Kretsloppsavdelningen och Miljökontoret.
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Checklista för dagvattenutredning i detaljplan
Syfte
Utreda behov och förutsättningar för att hantera dagvatten samt föreslå lösningar för dagvattenhantering i samband med nybyggnation inom detaljplaneområdet. Utredningen ska föreslå en helhetslösning för dagvattenhantering inom utredningsområdet.
Omfattning och detaljeringsgrad på utredningen kan anpassas efter områdets storlek, planerad byggnation och recipienters känslighet etc.

Underlag för dagvattenutredning
Befintligt, tillgängligt underlag som skall bifogas vid beställning av dagvattenutredning, samt ansvarande part:


Dagvattenplan: Mål, strategier enligt del 1, krav och riktlinjer del 2 (Plan)



Befintlig information och kunskap om förhållanden på platsen:



-

Områdets lokalisering och storlek (Plan)

-

Befintlig dagvattenhantering, övergripande avrinningsområden och dimensionerande
vattennivåer (VA)

-

Recipienter, känslighet (MK)

-

Eventuella naturvärden som kan påverkas (vattenskyddsområden, Natura 2000 etc.)
(VA,MK, Park)

-

Uppgifter om geoteknik, hydrologi, och förorenad mark (VA, MK)

-

Höjdkarta med lågpunkter och kända översvämningsrisker / Översvämnings- och
skyfallskartering (Plan)

Planerad byggnation och framtida förhållanden på platsen (efter föreslagen exploatering)
(Plan)



Eventuella nedströmsområden och/eller dagvattenledningar som förväntas påverkas (VA)



Eventuellt förslag på lämpliga dagvattenlösningar och behov av rening för befintlig
bebyggelse/infrastruktur (VA)

Kravställningar omfattning och innehåll
Dagvattenutredningen ska klarlägga höjdsättning och metodval för fördröjning, ev. rening och avledning av dagvatten från planområdet. Utredningen ska ge underlag för att jämföra och värdera olika
lösningar avseende dagvatten. Resultatet ska redovisas som en helhetslösning för dagvattenhantering. Föreslagna åtgärder skall ej projekteras men egenskaper och funktioner som bedöms ha betydelse för dagvattenhanteringen skall redovisas.
Den föreslagna dagvattenhanteringen ska vara förenlig med Alingsås dagvattenplan se särskilt strategier för mål 1-4 i dagvattenstrategin (del 1) samt krav och rekommendationer i del 2, Riktlinjer,
(kapitel 7-8).
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Dagvattenutredningen skall redovisa:


Områdesbeskrivning/befintliga förhållanden



Avrinningsområden inom planområdet och områden som riskerar att översvämmas



Generella grundvattennivåer, in- eller utströmningsområde och infiltrationsmöjligheter



Ytliga avrinningsvägar vid skyfall och möjliga översvämningsytor



Markavvattningsföretag eller andra in- och utflöden som berörs av exploatering



Beräknade dagvattenflöden och volymer innan och efter exploatering



Beräknad föroreningsbelastning (halt och mängd) innan och efter exploatering



Recipienters status och påverkan av exploatering (MKN)



Hur nedströms belägna områden belastas och påverkas av förändrade flöden till följd av planerade exploatering



Övergripande förslag till fördröjning, rening och avledning av dagvatten inom aktuellt område:



-

Lokalisering/ytor

-

Funktion och översiktligt behov av rening och fördröjning avseende ny och befintlig
bebyggelse/infrastruktur

-

Beredskap för olyckor/utsläpp (möjlighet att stoppa dagvattenflöde)

-

Höjdsättning av mark, byggnader och dagvattensystem (säkerställa att extrem nederbörd och stigande vattennivåer inte kommer att orsaka skador på bebyggelsen)

-

Utformning och gestaltning (se Riktlinjer kap 7.5 och 8)

-

Behov av skötsel och underhåll samt förslag till ansvarsfördelning (i samråd med beställaren)

-

För- och nackdelar samt eventuella risker med förslag (ex infiltration/översvämning,
förorenad mark, recipient- och nedströmspåverkan, grundvattenpåverkan etc.)

Förslag till planbestämmelser avseende dagvattenhantering

Redovisning:
Redovisning sker i rapport med kartor och ritningar som bilagor. Utredningen levereras digitalt (pdfformat). Kartor och ritningar levereras också separat i dwg-format. Leverantören godkänner att utredningen publiceras på internet.

Granskning av dagvattenutredning:
I tabell nedan anges hur/vad respektive avdelning granskar
Avdelning

Granskning

Plan

Lokalisering och höjdsättning, förslag till planbestämmelser.

Kretslopp/VA

Funktion inklusive rening och fördröjning samt skötselbehov. Uppfylls
Dagvattenplanen?

Miljökontoret

Reningsgrad samt recipient- och grundvattenpåverkan. Föreligger
anmälningsbehov för dagvattenanläggning?

Park *

Gestaltning, estetetik, säkerhet, tillgänglighet och biologisk mångfald, Skötselbehov

Exploatering

Förslag till ansvarsfördelning

*Vid behov i samråd med kommunekolog och/eller Gata
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Planbestämmelser för dagvatten
I denna bilaga anges användbara planbestämmelser för dagvatten, bilagan ska uppdateras
kontinuerligt.
Användningsbestämmelser för allmän plats
PARK – Anlagd park med dagvattenanläggning
NATUR – Naturområde med dagvattenanläggning
DAMM – Reserverad yta för våtmark/damm
SKYDD- Anlagd naturmark med plantering/trädrad ska anordnas

Egenskapsbestämmelser för allmän plats
Markegenskaperna på allmän plats, såsom markens höjd, lutning, hårdgörningsgrad etc. kan regleras
med planbestämmelser. Detta kan användas för att säkerställa plats för dagvattenanläggningar, ytliga
avrinningsvägar och översvämningsytor samt möjlighet för infiltration.
plac – Pumpstation ska placeras i direkt anslutning till dagvattendammen
+0,0 – Föreskriven höjd över nollplanet
infiltr – Markytan får maximalt hårdgöras till en andel av X% / Marken får inte hårdgöras
1:00 – Största lutning (förtydligas med pil, där pilens riktning anger lutning).
dike – Dike för dagvatten
fördröjning – Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av X kubikmeter
biofilter – Yta för omhändertagande av dagvatten.
våtmark – Anlagd våtmark med funktion som utjämningsmagasin / Naturlig våtmark för rening av dagvatten.
plantering – Plantering

Användning av kvartersmark
Kommunen kan i detaljplan avsätta ytor / anordningar som inte ska vara allmänt tillgängliga såsom
fördröjningsmagasin, diken etc. inom kvartersmark. Detta görs med stöd av 4 kap. 5 § 3 p PBL för att
huvudmannen ska kunna klara åtaganden enligt LAV. Sådan kvartersmark avsedd för annat än enskilt byggande betecknas med E:
E1 – Dike för dagvatten
E2 – Dagvattenanläggning
E3 – Mark för infiltration av dagvatten
E4 – Fördröjningsmagasin
E5 – Pumpstation

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Egenskapsbestämmelser för kvartersmark kan användas på samma vis som för allmän plats, men
som exempel även för att skydda byggnader från översvämning eller att takvatten ska infiltreras på
tomten.
e1 – Största byggnadsarea är X % av fastighetsarean inom användningsområdet
u1 – Marken ska vara tillgänglig för infiltrationsdike
u2 – Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar
n1 – Fördröjningsmagasin ska rymma X liter dagvatten per kvadratmeter fastighetsyta. Annan fördröjning än
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magasin är tillåten under förutsättning att flödet inte blir större än med motsvarande magasin.
2

n2 – En fördröjningsvolym på minst X liter per m fastighetsyta
ska säkerställas inom kvartersmark
n3 – Andelen hårdgjord yta av fastigheternas markyta får
inte överstiga X %
n4 – Markens höjdnivå får inte ändras
n5 – Minst X % av fastigheternas markyta ska vara anordnad så att den är lämplig för infiltration av dagvatten
Parkering – Parkering ska anordnas där X % av markytan består av genomsläppligt material
b1 – Takvatten ska avledas ovan mark
b2 – Takvatten ska infiltreras på tomten
b3 – Vatten från husgrundsdränering ska ledas till infiltrationsdiken
b4 – Dagvatten ska avledas till infiltrationsytor
b5 – Källare får inte finnas
b6 – Grundläggning endast på utbredd platta
b7 – Grundläggning endast på gjuten platta
b8 – Byggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån + 0,0 meter över nollplanet inte
skadar byggnadens konstruktion
b9 – Marken får inte hårdgöras
Största djup i meter för dränerande ingrepp
Lägsta nivå i meter över nollplanet för dränerande ingrepp
Lägsta schaktningsnivå i meter över nollplanet.
m1– Vall med en höjd av X meter över anslutande marknivå
m2 – Avskärande dike ska anläggas
a1 - Marklov krävs även för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet
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Checklista för framtagande av planer för drift- och underhåll
Underhåll av dagvattensystem förlänger dess livslängd och ser till att renings- och fördröjningsfunktionen bibehålls.
För samtliga befintliga och planerade dagvattenanläggningar eller för motsvarande hantering av dagvatten såsom genomsläpplig mark, översvämningsytor etc, ska en drift- och underhållsplan tas fram.
Ansvarsfördelning för drift- och underhåll skall anges i mark- och exploateringsavtalet. Plan för driftoch underhåll ska tas fram av exploatör, senast i samband med detaljprojektering. Efter anläggningskedet, i samband med entreprenadbesiktning, ska planen överlämnas till ansvarig för drift- och underhåll. Ansvarig part ska se till att ekonomiska medel avsätts och att planen genomförs och vid behov uppdateras.
Drift- och underhållsplaner utformas med fördel som en checklista där olika moment kan bockas av. I
planen ska det framgå


Foto/illustration eller ritning på dagvattenanläggning, samt funktion av denna



Drift- och underhållsmoment och omfattningen av dessa



Underhållsintervall och dokumentation av utfört underhåll



Rutin för extra kontroller innan och efter extrema väderhändelser



Ansvarig för utförande och för kostnad samt förslag till finansiering. Översiktlig uppskattning
av kostnad

Planer ska revideras vid behov. Genom planering blir det lättare att motivera avsättning av de ekonomiska medel som behövs för drift och underhåll av anläggningarna.
Regelbunden gatusopning är utöver skötseln av dagvattensystem också en viktig åtgärd för att
minska mängden partikelbundna föroreningar att spridas till dagvattnet.
Dagvattenanläggningar inom privat fastighetsmark kräver även de underhåll för att upprätthålla funktionen. Kretsloppsavdelningen/bygglovsenheten ska informera privata fastighetsägare om underhållsbehov i samband med bygglovsansökan och anläggning av dagvattensystem.
Kretsloppsavdelningen bör ha uppföljande kontroll av större dagvattenanläggningar inom privat industrimark och bostadskvarter med avseende på att anläggningarnas fördröjnings- och översvämningskapacitet upprätthålls. Det är fastighetsägarens ansvar att genomföra underhåll av anläggningarna.
Miljöskyddskontoret kan genom tillsyn enligt miljöbalken kontrollera skötsel och underhållsrutiner för
anläggningens reningsfunktion.

Sida 159 av 324

ALINGSÅS DAGVATTENPLAN DEL 2

RIKTLINJER

Bilaga 6

Dagvattenanläggningar
Det finns många olika typer av dagvattenanläggningar. För att kunna välja rätt anläggning på rätt plats
samt vara medveten om skötselbehovet ges nedan en beskrivning av respektive anläggning.
Gränsdragningen mellan de olika anläggningarna är inte alltid tydlig, då många av anläggningarna
utgår från samma principer. Vissa av dagvattenanläggningarna kan anpassas till att hantera både
dagvatten och skyfall.
I denna bilaga beskrivs följande anläggningar:



Infiltration i grönyta



Skelettjord



Genomsläppliga beläggningar



Nedsänkt växtbädd



Dammar och våtmarker



Svackdike



Makadamdike



Vegetationsklädda tak



Tekniska system för rening av dagvatten: Oljeavskiljare och Brunnsfilter
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Infiltration i grönyta

Lämplig
användning

Dagvatten från vägar, gator, parkering, bostadsområden och
hustak.

Funktion: Rening

Partikelbundna föroreningar fastläggs vid översilning och
infiltration.

Fördelar





Bidrar till trög avledning och viss fördröjning av dagvatten
Bidrar med naturlig grundvattenbildning
Bidrar till grönska i stadsmiljön

Att tänka på



Ytbehov påverkas av ytans utformning och
infiltrationsförmåga. Ytbehovet minskar för nedsänkta ytor
och ytor med god infiltration.
Risk att infiltrationsförmågan försämras successivt.
Ytor som tar emot starkt förorenat dagvatten kan vara
olämpliga som rekreationsändamål.
Medelhögt underhållsbehov (gräsklippning, renhållning,
bortforsling av sediment).





Exempelbild översilningsyta. Foto: Sweco
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Skelettjord

Lämplig användning

Dagvatten från bostadsområden, torgytor och parkeringsytor där man vill
skapa goda betingelser för träd i en hårdgjord miljö.

Funktion: Enklare
rening/Rening

Enklare rening (skelettjord: makadam), Rening (skelettjord: nedvattnad jord).
Avskiljer partikelburna föroreningar genom sedimentation och filtrering.
Makadam har högre infiltrationskapacitet och magasineringsförmåga, men inte
lika god reducering av lösta föroreningar som nedvattnad jord.

Fördelar






Bidrar till fördröjning
Litet ytbehov ovan mark
Kan vid perkolation bidra med naturlig grundvattenbildning
Bidrar till grönska i stadsmiljön

Att tänka på



Träden kan under växtsäsongen fånga växtnäringsämnen och delar av
nederbörden.
Risk för att infiltrationskapaciteten minskar successivt.
Lågt underhåll (kontroll och rensning av in- och utlopp samt sandfång)




Exempelbilder skelettjord. Foto: Sweco
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Genomsläppliga beläggningar

Lämplig
användning

Dagvatten från parkeringar, GC-vägar, vägar (asfalt, grus, hålsten
eller genomsläppliga fogar).

Funktion: Rening

Partikelbundna föroreningar fastläggs vid infiltration.

Fördelar





Att tänka på







Bidrar till viss fördröjning av dagvatten (begränsas av
infiltrationskapacitet). Effektiv ytanvändning pga. fördröjning direkt
under beläggningsytan.
Kan vid perkolation bidra med naturlig grundvattenbildning
Växtlighet kan integreras och bidra till god gestaltning i
stadsmiljön i annars sterila ytor.
Minsta anläggningsdjup 10 cm porös makadamfyllning under
markyta.
Hög belastning av suspenderat material och väghållning skapar
risk för igensättning.
Passar ej i kraftig lutning.
Markens genomsläpplighet och förmåga att hålla kvar
föroreningar minskas med tiden.
Underhållsbehov styrs av val av beläggning. Exempel på
underhåll är gräsklippning, ogräsrensning, tvätt och sugning av
beläggning, återställning av fogmaterial.

Exempelbild genomsläpplig beläggning. Foto: Sweco
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Nedsänkt växtbädd

Lämplig användning

Dagvatten från bostadsområden, parkeringar, centrumområde och
vägar.

Funktion: Rening

Avskiljer partikelbundna och lösta föroreningar genom sedimentation,
filtrering och nedbrytning

Fördelar






Att tänka på






Viss fördröjning (utgörs främst av våtvolym ovan bädd till nivå för
bräddutlopp)
Avskiljning av oljespill
Kan vid perkolation bidra med naturlig grundvattenbildning
Bidrar till grönska i stadsmiljön
Minsta anläggningsdjup 1 m.
Varierande växtlighet från gräsarter till träd. I stadsmiljö kan
nedsänkta växtbäddar få ett mer urbant uttryck utan slänter och
med inlopp via sandfång eller dagvattenbrunn.
Risk för att infiltrationskapaciteten minskar successivt.
Underhåll likt vanlig plantering (klippning, ogräsrensning,
bevattning, kontroll av in- och utlopp, tömning sandfång).

Exempelbilder nedsänkta växtbäddar. Foto: Sweco
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Dammar och våtmarker

Lämplig användning

En uppsamlande lösning som i första hand används för rening och fördröjning.

Funktion: Rening

Avskiljer partikelbundna föroreningar genom sedimentation och lösta
föroreningar genom nedbrytning från växter och mikroorganismer. Förutsätter
permanent vattenspegel och grundzoner med växtlighet.
Olja kan fångas upp på vattenyta genom nedsänkt utlopp.

Fördelar







Bidrar till fördröjning
Kan utformas för utjämning av extrema flöden
Avskiljning av oljespill
Kan vid perkolation bidra med naturlig grundvattenbildning
Bidrar till grönska i stadsmiljön

Att tänka på



Minsta anläggningsdjup ca 1 m, men anläggningen måste anpassas till
nivån på anslutande dagvattenledningar vilket ofta gör den djupare.
Kan vara svåra att integrera i centrummiljöer.
Anläggningen ska vara lättillgänglig för arbetsfordon att sköta drift och
underhåll.
Medelhögt underhållsbehov för dammar (kontroll av in- och utlopp och
erosionsskador, rensning av skräp, gallring av vegetation,
sedimenttömning).
Lågt underhållsbehov för våtmarker.






Exempelbilder dammar. Foto: Sweco
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Svackdike

Lämplig
användning

I anslutning till hårdgjorda ytor och ytor där det finns behov av att avleda
dagvatten.

Funktion:
Enklare rening

Avskiljer grövre partiklar genom sedimentation.

Fördelar






Bidrar till trög avledning och viss fördröjning av dagvatten
Kan bidra med säker avledning av höga flöden
Kan fungera som förbehandling innan annan anläggning
Bidrar till grönska i stadsmiljön

Att tänka på




Minsta anläggningsdjup 0,5 m.
Behov av kompletterande reningssteg för rening av finare partiklar
och lösta föroreningar
Medelhögt underhållsbehov (gräsklippning, renhållning, bortforsling
av sediment, kontroll av in- och utlopp och erosionsskador).

Ett väl tilltaget dike där dagvatten kan infiltrera i marken ökar reningen.



Exempelbild dike. Foto: Sweco
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Makadamdike

Lämplig användning

Dagvatten från hårdgjorda ytor eller ytor med behov av
avledning.

Funktion: Enklare
rening

Avskiljer främst partikelbundna föroreningar genom
fastläggning och sedimentation.

Fördelar






Att tänka på





Bidrar till fördröjning
Kan bidra med säker avledning av höga flöden
Kan vid perkolation bidra med naturlig
grundvattenbildning
Kräver liten yta och kan vara del av en körbana
Minsta anläggningsdjup 0,5 m.
Risk för att infiltrationskapaciteten minskar successivt.
Lågt underhållsbehov (rensning av skräp och ogräs,
kontroll av in- och utlopp)

Exempelbild makadamdike. Foto: Sweco
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Vegetationsklädda tak

Lämplig användning

På tak för att fördröja och reducera mängden dagvatten. Gröna tak kan
användas för att sänka avrinningskoefficienten från ett område och
därmed sänka fördröjningsbehovet.

Funktion:
Fördröjning

Magasinerar och fördröjer dagvatten. Ingen fördröjning kan
tillgodoräknas efter att vegetationen blivit vattenmättad.

Fördelar






Bidrar till fördröjning sett på årsbasis
Kräver inget ytbehov
Bidrar till grönska i stadsmiljön
Bidrar till mervärden så som bullerreducerande, renare luft och
motverkar temperaturvariationer

Att tänka på





Dagvattenavrinningen beror på takets lutning, växtlighet och tjocklek.
Den vattenhållande förmågan är sämre vintertid.
Bidrar inte till rening (dagvatten som faller på tak är inte särskilt
förorenat), utan kan ge visst näringsläckage vid gödsling.
Underhåll bevattning under torrperioder



Exempelbilder vegetationsklädda tak. Foto: Sweco
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Tekniska system för rening av dagvatten
Med tekniska system avses här underjordiska, tekniska lösningar för rening av dagvatten som t.ex.
oljeavskiljare, brunnsfilter och filteranläggningar. Dessa kan användas inom områden där det inte finns
utrymme för naturbaserade dagvattenanläggningar, t.ex. vid åtgärder i befintlig urban miljö.De kan
även användas som komplement till hållbara dagvattenanläggningar, t.ex. där det föreligger risk för
tillfälliga större oljespill. Dessa anläggningar ger inte ett lika stort mervärde avseende gestaltning och
ekosystemtjänster till samhället.
Oljeavskiljare

Lämplig användning

Där det föreligger risk för tillfälliga, större utsläpp av olja eller där det
finns behov av att skydda nedströms anläggningar från oljespill. Bör
oftast kompletteras med annat reningssteg

Att tänka på





Utformad för att avskilja höga koncentrationer av flytande
oljeföroreningar (ej vanligt förekommande föroreningar i dagvatten).
Stort behov av tillsyn och kräver genomtänkt hantering av sediment
och oljerester.
De ska dimensioneras efter svensk standard SS-EN 858.

Brunnsfilter

Lämplig användning

Vid platsbrist i tätbebyggda miljöer och där insatser krävs i befintlig
bebyggelse som parkeringsplatser och industriområden.

Att tänka på






Osäker reningskapacitet som påverkas av filtermaterial. Saknas
bräddfunktion finns risk för utlakning av föroreningar vid höga flöden.
Kräver tillsyn och filterbyten
Risk för igensättning vid bristande underhåll.
Brunnar i trafikerade miljöer kan vara svåra att kontrollera och sköta.
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Hyresavtal Nolhaga
Parkbad
10
2021.098 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-18
Agneta Hägg Knape

Kommunstyrelsen

2021.098 KS

Hyresavtal Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har den 24 februari 2021, § 18 beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att godkänna ett 10 -årigt hyresavtal för Nolhaga Parkbad.
Hyresavtal med en löptid på mellan 2-10 år ska godkännas av kommunstyrelsen enligt beslut
i kommunstyrelsen 8 mars 2021, § 37.
Förvaltningens yttrande
Kultur – och utbildningsnämnden redogör i tjänsteskrivelsen som ligger till grund för beslut i
kultur- och utbildningsnämnden för förutsättningarna för att ingå ett nytt hyresavtal för
Nolhaga Parkbad för tiden 2020-01-01 till 2029-12-31. Kultur- och utbildningsnämnden
öppnade verksamheten i Nolhaga Parkbad i mars 2019 efter en omfattande utbyggnad och
renovering av anläggningen. Sedan dess har ytterligare åtgärder vidtagits i anläggningen
som har medfört att hyresavtal mellan hyresvärden Alingsåshem och hyresgästen kultur- och
utbildningsförvaltningen har försenats. De åtgärder som har genomförts har krävts för att
säkerställa och möjliggöra teknisk drift och säkra personalens arbetsmiljö. Utöver det har
parterna upprättat en ny gränsdragningslista. Uppgörelse är gjord där kostnadsposter har
separerats och fördelats på nytt mellan parterna. Tvåårsbesiktning genomfördes i december
2020 och visade ett stort antal brister. Anmärkningar i besiktningsrapport om ca ett hundratal
punkter har i dags dato ej åtgärdats. Extern besiktningsman är anlitad för uppföljning av
rapport och för att säkerställa att ovan nämnda brister åtgärdas.
Detta avtal ersätter det avtal som fanns innan utbyggnad och renovering av anläggningen.
Kommunledningskontoret har inget ytterligare att tillföra ärendet utan anser att kultur- och
utbildningsförvaltningen ska ges rätt att ingå ett hyresavtal på upp till 10 år för Nolhaga
Parkbad.
Ekonomisk bedömning
Hyresavtal mellan parterna, Alingsåshem och kultur- och utbildningsförvaltningen, omfattar
tiden från 2020-01-01 till 2029-12-31. Grundhyra är 18 424 651 kr/ år. Därtill tillkommer 370
619 kr/ år som utgör tilläggshyra baserad på ändrings- och tilläggsarbeten utanför det
ursprungliga entreprenadavtalet samt årliga indexhöjningar. Kostnaderna hanteras av kulturoch utbildningsnämnden.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kultur- och utbildningsnämnden ges rätt att ingå ett 10 årigt hyresavtal för Nolhaga Parkbad.
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Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden, Alingsåshem

Cecilia Knutsson
Stabschef

Agneta Hägg Knape
Lokalstrateg
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-02-24

§ 18 2021.005 KUN

Hyresavtal Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
I mars 2019 öppnade Nolhaga Parkbad verksamhet igen efter en omfattande utbyggnad och
renovering av anläggningen. Sedan kultur- och utbildningsförvaltningen åter kunde bedriva
verksamhet i byggnaden har ytterligare åtgärder vidtagits i anläggningen varför ett hyresavtal
mellan hyresvärden Alingsåshem och hyresgästen kultur- och utbildningsförvaltningen har
försenats. Följande åtgärder har utförts sedan Parkbadet öppnade i mars 2019. Dessa har
uppkommit för att säkerställa och möjliggöra den tekniska driften. Dessa punkter var ej med i
den ursprungliga projekteringen av Nolhaga Parkbad.



Komplettering av separat utjämningsvolym (tank).
Under perioden har koldioxidanvändningen bytts ut till förmån för svavelsyra för att
utjämna PH-värdet i badvattnet. Detta för att säkra arbetsmiljö och ekonomi.
 Ventilation i landningen i vattenrutschbanan åtgärdats.
Utöver ovan har parterna arbetat med att upprätta en gränsdragningslista. Området som rör
vattenrening var exempelvis inte inräknat i den ursprungliga hyran. En uppgörelse är
genomförd där hela segmentet har separerats på kostnader och fördelats på nytt mellan
parterna.
Tvåårsbesiktning av anläggningen genomfördes i december 2020 och där framkom ett stort
antal brister.
I avtalsbeslut bör framgå att anmärkningar i besiktning om ca ett hundratal punkter ej
åtgärdats. En extern besiktningsman kommer att gå igenom rapporten den 9 februari 2021
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 3 februari angett följande:
Ett förslag till hyresavtal mellan parterna Alingsåshem och kultur- och
utbildningsförvaltningen har tagits fram för perioden 2020-01-01 till 2029-12-31. Grundhyran
uppgår till 18 424 651 kronor per år. Därtill tillkommer årlig tilläggshyra om 370 619 kronor
som baseras på så kallade ÄTA-arbeten vilka tillkommit utanför det ursprungliga
entreprenadavtalet samt årliga indexhöjningar. Till detta avtal bör det även upprättas en
bilaga där det framgår när rapporterade brister enligt besiktningsprotokoll ska åtgärdas.
Kultur- och utbildningsnämnden har nu att ta ställning till hyresavtalet avseende Nolhaga
Parkbad. Hyresavtalet sträcker sig över en tioårsperiod. Enligt Alingsås kommuns riktlinjer är
det kommunstyrelsen som godkänner hyresavtal som avser två till tio år.
Hyresavtalet biläggs tjänsteskrivelsen.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-02-24

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner hyresavtalet med Alingsåshem samt uppdrar åt
förvaltningschef att skriva under hyresavtalet med Alingsåshem gällande Nolhaga Parkbad
efter godkännande av kommunstyrelsen.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att medge Kultur- och
utbildningsnämnden att teckna 10-årigt hyresavtal med Alingsåshem för Nolhaga Parkbad.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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HYRESKONTRAKT

Sid 1 ( 2 )

FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETER
Undertecknade parter har denna dag träffat följande hyresavtal.
1. Hyresvärd

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.

Namn:

Personnr/orgnr:

Fabs AB
2. Hyresgäst

3201-1-02

Nr:

556048-9162

Namn:

Personnr/orgnr:

Alingsås kommun

212000-1553

Aviseringsadress (om annan än nedan):

Box 683, 441 18 ALINGSÅS
3. Lokalens adress Adress:
m.m

Fastighetsbeteckning:

Sörhaga 2:4

NOLHAGA ALLE, 441 55 ALINGSÅS

4. Lokalens
användning
5. Lokalens
storlek och
omfattning

3201

Simhall och idrottshall
Lokalen omfattar ca

10 960

ca m2 och är belägen i plan

Om i kontraktet angiven area avviker från faktiskt area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller säkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

Fr.o.m:

Bilaga: 5

T.o.m:

2020-01-01
24

Fr.o.m:
och tills vidare
Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen
tidigast till det månadsskifte som inträffar närmast
efter
månader från uppsägningen.

månader före den avtalade hyrestidens utgång.

I annat fall är kontrakt för varje gång förlängt med

5

år

Plats för skylt.

2029-12-31

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst

7. Hyra

Lokalens nr:

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut i befintligt skick för att användas till:

Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar).
6. Hyrestid och
uppsägning/
förlängningstid

Objekt:

månader

Kronor

18 424 651 ;-

per år exklusive nedan markerade tillägg

8. Höjning av hyra Höjning av ovan angiven hyra sker
per den 1 januari varje år med

procent, beräknat på föregående års hyra.

i enlighet med bifogad indexklausul
9. Fastighetsskatt

Bilaga: 1

Fastigheten är för närvarande befriad från fastighetsskatt. Om fastigheten blir skattskyldig för fastighetsskatt skall hyresgästen - fr o m
den dag skattskyldighet inträder - erlägga sin andel av fastighetsskatten. Hyresgästens andel är
% och är beräknad på
lokalens andel av fastighetens totala
yta.
Ingår i hyran
Hyresgästen har
Ingår i hyran
eget abonnemang

10. Fastighetsdrift
El

Allmän ventilation

Va

Sophantering

Värme

Tele/data

Varmvatten
Kyla

11. Mervärdesskatt (moms)
Hyresgästens
momsplikt
Hyresvärdens
momsplikt

Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms
på hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.
Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande - såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller i delvis andra hand
(även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse - blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska
hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning
som följer av hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

12. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran första vardagen i varje faktureringsperiod.

PlusGiro nr:

13. Ränta, betalningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnades m.m.

14. Miljöpåverkan

Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erfoderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på
ett sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gällen även efter kontraktets upphörande och preskriberas ine enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § i jordabalken.

436-6175

Sign
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BankGiro nr:

Sign

HYRESKONTRAKT

Sid 2 ( 2 )

FÖR KOMMUNALA VERKSAMHETER
Undertecknade parter har denna dag träffat följande hyresavtal.

Nr:

3201-1-02

Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller.

15. Lagen om
Hyresvärden tillhandahåller utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka. Hyresvärden upprättar i
skydd mot olyckor samråd med hyresgästen branddokumentation enligt intervall som fastställs av tillsynsmyndighet. Hyresgästen vidtar de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
16. Myndighetskrav m.m.

Hyresgästen ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av nu
gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdeslagen kan komma att kräva lokalens nyttjande för avsedd användning.
Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

17. Skötsel, drift
och underhåll

Om inte annat överenskommits ska hyresvärden i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och underhåll av allmänna och
gemensamma utrymmen.
Hyresgästen får inte utan hyresvärdens skriftliga godkännande utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt
berör bärande byggnadsdelar eller för fastighetens funktion viktiga anläggningar eller installationer såsom el, va och ventilation.
Hyresvärdens och hyresgästens ansvar för skötsel, drift och underhåll av installationer och inredning regleras i
Gränsdragningslistan (GDL).

Bilaga: 2

18. Försäkringar

Det åligger hyresvärden att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda
lokalen är belägen. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl
hyresvärdens som hyresgästens försäkring ska omfatta skada orsakad av tredje man.

19. Skador

Ansvaret för att åtgärda och bekosta skador vid inbrott, brand, åverkan, översvämning etc fördelas på följande sätt:
Hyresvärd

Hyresgäst

Skador på byggnad
Skador på fönster och dörrar
Skador på skyltar
Invändig skadegörelse
Skador på maskiner, inventarier
som tillhör hyresgästen
Skador och stulna ägodelar som
tillhör hyresgästen
Skador som uppstår av andra orsaker än ovan angivna, åtgärdas och bekostas av den som förorsakat skadan.
20. Låsanordningar

Hyresvärden

Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

21. Nedsättning
av hyra

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätt till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att
sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i detta avtal. Hyresgästen har inte heller rätt till nedsättning av hyra för
hinder och men i nyttjanderätt till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger
dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

22. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

23. Force majeure

Hyresvärden fritar sig frånskyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

24. Oförutsedda
kostnader

Om oförutsedda kostnadsökningar efter kontraktets tecknande uppkommer för fastigheten på grund av att riksdag, kommun eller myndighet
a) beslutar att införa eller höja särskild skatt, avgift eller pålaga för fastigheten eller
b) beslutar att ålägga hyresvärden generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten skall hyresgästen erlägga ersättning till
hyresvärden för lokalens andel av den totala kostnadsökningen för fastigheten.
Lokalens andel är 100 %.
Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför erläggs enligt överenskommelse.

25. Särskilda
bestämmelser

Hyresmodellen 2018

Bilaga: 3

Särskilda bestämmelser
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Ritningar

Bilaga: 5
Bilaga:
Bilaga:

26. Underskrift

Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.
Ort/datum:

Ort/datum:

Hyresvärdens namn:

Hyresgästens namn:

Fabs AB
Namnteckning (firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Alingsås kommun
Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud):

Namnförtydligande:

Upplysning
Observera att det i vissa fall förutom kryss i ruta också krävs att en bilaga fogas till kontraktet för att överenskommelsen i bilagan ska bli tillämplig.
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Firmatecknare
Ombud enligt
fullmakt

Bilaga A

Beställningar från KoU till Fabs utöver förfrågningsunderlaget
Listan fylls på utifrån när fakturaunderlag inkommer från entreprenören

till Särskilda bestämmelser
Version: 2020-10-20

Hyrestillägg 10-13% enligt kontrakt
Införd datum
ÄTA nummer
Rubrik
180626 80
Bomsystem och ribbstolar
180626 87
Option storkök o varukyla
180626 94
Målning kontor norra
180626 103 Utökad belysning tak A-hall, från 500 till 700 lux
180626 134 Torkmattor FS och skolingång
180626 208 Uppsättning av 3 fasuttag för ångtvätt
180626 209 Ellås Friskis omklrum
180626 214 Ombyggnation Friskis Indoor Walking
180626 323 Nya golvhylsor A-hall
180626 329 Dörrbladsläsare C-hall
180626 337 AHK kansli omklädningsrum
180626 409 Äta 125 El central i Verkstad
180626 427 Tappkran A2029
180626 435 Inkoppling av tvättmaskin i städ norra läktaren
180626 436 Vattenuttag för tvättmaskin
180626 437 Vattenutkastare ändrad till VV
180626 438 Installation av vattenutkastare A2029
180626 519 Bastu 2095, 2035, 2050 Autodos
180626 560 Kortläsare till B-hall
180626 655 Tillkommande projektionsduk B1047
180626 670 Placering anslags- och skrivtavlor ( kompletring 2 st)
190102 711 Utbyte av utrustning storkök
190102 720 CO2 rum, håltagning för gasleverantör
190102 722 Elektronik i startpallar
190102 926 Balk för montage av resultattavla
190102 xxx
Larmlampor i badvärd
190124 924 Potentialfria kontakter för larm ifrån klorgaslarm och CO2 larm
190124 915 Extra vattenuttag i relax fortsättning, widells rör
190322 1013 äta 0107 ändringar ljudsystem
190322 944 Konstverk, upphängning infästning av serneke
190325 xxx
Utrymningsplaner och släckutrustning
190329 1036 Dörrbladsläsare kontorskorridor
190329 1036 16A CEE uttag terrass (kaffesm)
190329 1036 Datauttag och eluttag i badkassa för friskis
190329 1036 äta 290 Data till 6st infoskärmar
190329 1036 äta 98 Installation för swimsystems
190329 944 Överskriden budget konstnärlig utsmyckning
190329
äta 0053 Omdragning av skyltbelysning (friskis)
190329 1036 äta 106 högtalare och slutsteg
190213 1006 äta 258 uttag till kaffemaskin och vattenmaskin relax
190213 1006 äta 276 Data och eluttag till kopiering i B2063
190213 1006 äta 277 tillkommande installationer i verkstad
190213 1006 äta 282 2st CEE 63A och 1st 32A uttag i A2061
190213 1006 äta 299 extra uttag i badkassa reception
190213 1006 äta 270 timer för brandavstängning
190829 1046 äta 1046 styrning autodoos
190702

Svavelsyradosering

180626

Lagning sportgolv A-hall

145 925
1 060 000
30 000
400 000
14 025
10 553
16 320
340 000 aktiverat på friskis kontrakt
5 074
22 430
16 940
15 000 50% av Äta pga tilläggsbeställning
3 300
1 759
6 600
4 356
3 300
7 382
14 410
4 620
2 728
41 526
5 911
35 277
47 533
48 098
4 226
2 447
163 155
0
38 847
10 306
7 208
12 751
15 938
51 983
99 654
3 220
40 797
12 932
5 062
5 448
47 871
4 072
89 705
12 300
354 500
98 665

Hyrestillägg 2019 helåret, periodiserad när kostnaden uppstått
Bygg
Installationer
Hyrestillägg

10%
13%

Helår

Hyrestillägg 2020 helåret
Bygg
Installationer
Hyrestillägg

10%
13%

38 680
216 487
255 167

Q2

Q3

Q4

10 388
45 869
56 256

0
800
800

0
11 521
11 521

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

323 744

Helår
52 531
313 667
366 198

Hyrestillägg 2020 inkl index. 75% av tillägget indexuppräknas
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366 198
370 619

Bilaga nr 1

INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL
Avser

Lokal nr

i fastigheten

3201-1

Sörhaga 2:4

Hyresvärd

Fabs AB
Hyresgäst

Alingsås kommun - KOU
Klausul

18 424 651

Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor

13 818 488

skall

75

% eller kronor

utgöra bashyra. Under hyrestiden skall med hänsyn till förändringarna i

konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en
viss procent på bashyran enligt nedanstående grunder.
Bashyran skall vara anpassad till indextalet för oktober månad år 2018.

Detta tal (bastalet) är

Om indextalet för någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, skall tillägg utgå med det
procenttal varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen skall tillägg utgå i förhållande
till indexförändringarna, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan
bastalet och indextalet för respektive oktobermånad.
Utgående hyra skall dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.
Hyresändringen sker alltid fr o m 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.
Underskrift

Ort och datum

Ort och datum

Alingsås

Alingsås

Hyresvärd

Hyresgäst

Anvisningar
Bastalet
Oberoende av när kontraktet tecknas skall, om inte annat speciellt avtalas, senast kända oktoberindex (som det redovisas, dvs med
två decimaler) gälla som bastal.
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av
november.

Beräkning av tillägget
1)

Skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet beräknas.

2)

Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet. Den procentuella skillnaden anges med
två decimaler.

3)

Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran. Tillägget avrundas till närmast antal
kronor.

Exempel
Antag att kontrakt tecknades i mars 1996 och att bashyran är 75 000 kronor. Bashyran knöts till oktoberindex för 1995, dvs 256,9.
Oktober 1996

1)

indextal 255,9

2)

Skillnaden mellan indextalet 255,9 och bastalet 256,9 är -1,0.
Ingen beräkning eftersom skillnaden är negativ.

3)

Ingen förändring av hyran för 1997, eftersom utgående hyra inte skall vara lägre än hyresbeloppet i kontraktet.

Oktober 1997
indextalet 259,6

1)
2)
3)

Skillnaden mellan indextalet 259,6 och bastalet 256,9 är 2,7.
2,7 dividerat med bastalet 256,9 ger en kvot på 0,0105 (dvs 1,05%).
Denna kvot 0,0105 (dvs 1,05%) multiplicerad med 75 000 kr blir 788 kr, vilket blir tillägget för
1998 enligt klausulen.

Oktober 1998
indextal 257,3

1)
2)

Skillnaden mellan indextalet 257,3 och bastalet 256,9 är 0,4.
0,4 dividerat med bastalet 256,9 ger en kvot på 0,0016 (dvs 0,16%).

3)

Denna kvot 0,0016 (dvs 0,16%) multiplicerad med 75 000 kr blir 120 kr, vilket blir tillägget för
1999 enligt klausulen.
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Bilaga 4
2021-02-01
Kontraktsnr: 3201-01-02

Särskilda bestämmelser
Mellan Fabs AB (nedan kallad ’Hyresvärden’), orgnr 556048-9162, och Alingsås
kommun / KOU (nedan kallad ’Hyresgästen’), orgnr 212000-1553, har följande
bilaga Särskilda bestämmelser upprättats till huvudavtalet 3201-1-02 träffats enligt
nedan villkor.
1. Hyresobjektet
Hyresobjektets ytor fördelar sig enligt nedan (se även bifogade ritningar bilaga 4)
Plan 1 Källarplan
Simhallen teknikutrymmen, utj-tankar
Djupdel 25 m bassäng avgår (poolytan med i entréplan)
Djupdel kombibassäng avgår (poolytan med i entréplan)
A-hallen kulvert o teknikutrymmen
Friskis & Svettis
Plan 2 Entréplan
A, B, C-hall, simhall, omkl båda, kontor mm
Friskis & Svettis omklädning, bastu, dusch
Terrass huvudentrén
Terrass vid cafét
Terrass, utepool, jacuzzi
Plan 3 Övre plan
KUF:s kontor
Läktare A-hallen
Relax, behandlingsrum, duschar mm
Terrass, badtunna och utebastu

Total yta

2 878,60
-221,7
-205,7
607,10
1 143,70
4 202,00

m²
m²
m²
m²
m²
m²

5 553,20
136,6
18,70
115,90
128,50
5 952,90

m²
m²
m²
m²
m²
m²

157,10
736,00
1 074,50
118,10
2 085,70

m²
m²
m²
m²
m²

12 240,60 m²

Avgår Friskis & Svettis lokaler
Total yta utan Friskis lokaler

-1 280,30
10 960,30
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2. Hyresgästens beställningar och oreglerade ÄTA
Hyresgästen har beställt och låtit Hyresvärden utföra anpassningar och
kompletteringar, så kallade ÄTA, som ligger utanför upphandlad entreprenad.
Särskild lista på dessa bifogas som bilaga A till Särskilda bestämmelser. Av bilaga
A framgår förslag till tilläggshyra för Hyresgästen för 2019 om 323 744 kr ex moms
och för 2020 tilläggshyra om 370 619 kr ex moms.
Efter överenskommelse i november 2020 ska endast 30 885 kr ex moms erläggas av
ovanstående kostnader för 2020. Från och med 2021 ska tilläggshyra om 370 619 kr
ex moms debiteras årligen.
ÄTA som uppstår efter detta hyresavtal undertecknats ska regleras senare i separat
Tilläggsavtal till hyresavtalet.
3. Mediakostnader
Mediakostnaden i kalkylen för projektet är energibalansräknad av extern aktör 2013
och en uppskattning av vad fastigheten sannolikt kommer förbruka i fjärrvärme, el
och vatten. De tekniska installationerna är omfattande och parkbadets
upplevelsepaket generöst, varför nämnda förbrukningar i energibalansräkningen
måste följas upp. Parterna är överens om att mäta mediaförbrukningarna under tre år
för att ge ett underlag för driftkostnadens del av den totala hyran. Ett medelvärde på
respektive media räknas fram och jämförs med energibalansräkningens
förbrukningar. Hyran justeras sedan upp eller ner för att bestämma korrekt
grundhyra.
Mätperiod 2019-01-01 till 2021-12-31.
4. Personal
Alingsåshem stationerar en medarbetare på heltid hos Nolhaga Parkbad att ingå i
Parkbadets driftorganisation. Genom bemanningen ska Parkbadets driftorganisation
samordnat ansvara för Hyresvärdens och Hyresgästens driftrelaterade frågor. Separat
avtal har upprättats mellan parterna för detta.
Ovan omfattar även Nolhalla ishall.
5. Övrigt
I övrigt gäller villkoren i huvudavtalet.
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Alingsåshem AB

Alingsås kommun / KOU

2021-02-

2021-02-

Mikael Dolietis

Maria Standar

VD

Kommundirektör

Fabs AB

Alingsås kommun

Överenskommelsen är upprättad två likalydande exemplar, varav parterna tagit var
sitt.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-11
Jennie Andersson
0322-61 67 45
2020.008 KS

Kommunstyrelsen

Granskningsutskick gällande Detaljplan för Alingsås,
förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga 2:4 m.fl.)
Ärendebeskrivning
Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga 2:4 m.fl.) har varit på samråd
2020-03-06 till 2020-03-28. Efter samrådet har planen reviderats och granskningshandlingar
har upprättats.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta
befintlig, temporär förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård, samt
att skapa bra tillgänglighet för gående och cyklister till förskolan. Den nya förskolan ska
kunna inrymma cirka 120 barn, vilket motsvarar sex avdelningar.
Kommunledningskontorets yttrande
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat granskningshandlingar som består av Plankarta,
Illustrationskarta samt Planbeskrivning. Planläggningen sker med utökat förfarande och
beslut om granskning fattas av Kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret bedömer i
samråd med samhällsbyggnadskontoret, att förslaget till markanvändning inte ger en
betydande miljöpåverkan.
Erosionsskydd vid Säveån behöver anordnas med anledning av detaljplanen. Strandskydd
från Säveån råder inom planområdet. Strandskyddet upphävs inom planområdet, förutom
inom parkmarken närmast Säveån.
I samrådet har boende i brf Karamellen (fastighet Hjulet 1) lämnat synpunkter på befintlig och
framtida trafik- och bullersituation vid Nolhagagatan och Sidenvägen. Genomförd trafik- och
bullerutredning konstaterar att den ökning av buller och trafik som föranleds av ny förskola,
är av mindre betydelse.
Länsstyrelsen och Statens geotekniska institut (SGI) har under samrådet lämnat omfattande
synpunkter på förslaget, som bland annat rör upphävande av strandskydd, erosion,
geoteknik, översvämning och hur nytt erosionsskydd påverkar Säveåns vattenkvalitet och
strömningsförhållanden.
Följande utredningar har därför tagits fram/reviderats efter samrådet:
 Markteknisk undersökning
 Geoteknisk utredning
 Dagvattenutredning (inkl. skyfall)
 PM för erosionsskydd vid Säveån
 Lokaliseringsutredning för förskola (krav för att kunna upphäva strandskydd)
Detaljplanen ska slutligen antas av kommunfullmäktige.
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Ekonomisk bedömning
Beslutet om att skicka ut detaljplanen för granskning innebär ingen ekonomisk konsekvens
för kommunen.
Exploatören bekostar planläggningen utifrån gällande planavtal.
Kostnaderna för att bygga ut erosionsskydd, kommer delvis att finansieras av
kommunstyrelsen och är omhändertagna i investeringsbudgeten för år 2021.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ”Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga
2:4 m.fl.) kan skickas ut för granskning enligt plan- och bygglagen 5:11-13.

Beslutet ska skickas till
SBN, expl.

Jenny Perslow
Tillväxt- och exploateringschef

Sara Ekelund
Planarkitekt

Jennie Andersson
Exploateringsingenjör
Jenny Perslow, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-22
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Granskningshandling
Utökat förfarande
dnr 2018.030 SBN
2020.008 KS
Kommunstyrelsen
Handläggare: Sara Ekelund, tfn 0322-61 63 47

Detaljplan för förskola vid Nolhaga allé (fastighet Sörhaga 2:4 m.fl.)

Upprättad 2021-03-19

Samrådsredogörelse

Ärendets handläggning
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär
förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård samt att skapa bra tillgänglighet för gående
och cyklister till förskolan.
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande, enligt Plan- och Bygglagen (2010:900) 5 kap § 6 vilket
innebär att den kan antas först efter genomfört samråd och granskning. Samråd har ägt rum under tiden
2020-03-06 till 2020-03-28 genom att planhandlingar utsänts till berörda sakägare, Länsstyrelsen och
Lantmäteriet m.fl. I denna samrådsredogörelse redovisas inkomna yttranden från samrådstiden.

Inkomna yttranden- Samråd
Myndigheter, nämnder, föreningar m.fl.
1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. SGI
4. Lantmäteriet
5. Skanova
6. Vattenfall
7. Västtrafik
8. Räddningstjänsten
9. Miljöskyddsnämnden
10. Barn- och ungdomsförvaltningen
11. Alingsåshem

Datum			Anmärkning
kommentar
2020-04-23
2020-03-23
ingen erinran
2020-04-23
kommentar
2020-03-20
kommentar
2020-03-11
ingen erinran
2020-03-20
ingen erinran
2020-03-20
kommentar
2020-03-24
kommentar
2020-04-21
kommentar
2020-03-21
ingen erinran
2020-03-26
ingen erinran

Sakägare
12. Brf Karamellen (Hjulet 1)
13. Boende i brf Karamellen (Hjulet 1)

2020-03-21
2020-03-28
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kommentar
kommentar
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Nedan följer en sammanfattning av de inkomna synpunkterna från samrådet. Samhällsbyggnadskontorets
kommentarer och förslag till åtgärder redovisas också.

Synpunkter på samrådshandlingen
Myndigheter, nämnder, föreningar m.fl.
1. Länsstyrelsen (i sin helhet)
Länsstyrelsens samlade bedömning

Kommentarer

Om planen
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en
ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär
förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt
stor förskolegård samt att skapa bra tillgänglighet för
gående och cyklister till förskolan. Den nya förskolan
ska kunna inrymma ca 120 barn, vilket motsvarar
sex avdelningar.
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt
5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5
kap 14§ plan- och bygglagen (PBL 2010:900).
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör strandskydd, erosion,
MKN vatten samt risken för översvämning måste
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad
som anges nedan för att ett antagande inte skall
prövas av Länsstyrelsen.
Strandskydd
Länsstyrelsen anser att kommunen inte uppvisat
särskilda skäl för att kunna upphäva strandskydd på
det sätt som beskrivs i planförslaget.
När det gäller 7 kap 18 c § p. 1 bedömer Länsstyrelsen att ytan som omfattas av fastigheterna Sörhaga
2:2 och 2:3 saknar betydelse för strandskyddets
syften. Detsamma gäller de ytor som upptas av
byggnader som getts dispens. Även den inhägnade
skolgården får ses som ianspråktagen på ett sätt
som kan ligga till grund för ett upphävande, under
förutsättning att annat inte angetts i dispensbeslutet. Kommunen har dock inte visat att övriga ytor
inom planområdet saknar betydelse för strandskyddets syften.

2

Kommentar:
För att kunna bygga den nya förskolan behöver strandskyddet upphävas inom delar av planområdet. Det
särskilda skäl som åberopas är skäl nr. 5- att området
behöver tas i anspråk för verksamheter för att tillgodose
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området. Kommunen motiverar upphävandet
av strandskyddet för den nya förskolan i en lokaliseringsutredning.
Syftet med lokaliseringsutredningen är att pröva alternativa områden för förskola gentemot föreslagen placering
i Nolhaga där en avvägning mellan olika motstående
intressen görs. För att särskilt skäl nr 5 ska anses vara
uppfyllt behöver utredningen visa på att andra alternativ är olämpliga eller orimliga utifrån de planeringsförutsättningar som finns i centrala Alingsås.
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Länsstyrelsen bedömer att barns tillgång till förskola är ett angeläget allmänt intresse. Länsstyrelsen
förutsätter att kommunens behovsbedömning är
rimlig. När det gäller 7 kap 18 c § p. 4 och 5 behöver kommunen dock visa varför det inte är möjligt,
eller åtminstone inte rimligt att lösa behovet av förskoleplatser utanför området. Det är inte tillräckligt att visa att förslaget är mest kostnadseffektivt.
Argumentationen behöver istället utgå från tänkbara alternativa lösningar, exempelvis utbyggnad
av en eller flera befintliga förskolor, eller nybyggnation av en eller flera nya förskolor på annat håll.
Det behöver visas varför dessa alternativa lösningar
sammantaget innebär så pass stora nackdelar, exempelvis utifrån kostnadssynpunkt och tillgänglighetssynpunkt, att det aktuella planförslaget framstår
som det enda rimliga.
Om alternativlösningar på andra platser visar sig
orimliga behöver kommunen ändå visa att aktuellt
förslag vid Nolhaga har ett markanspråk som är
rimligt i förhållande till att ändamålet ska kunna
uppfyllas. I ett sådant fall behöver kommunen
särskilt motivera varför den s.k. friytan behöver
överstiga Boverkets rekommendationer om 40
kvadratmeter per elev. Kommunen behöver även
motivera varför behovet av personalparkering inte
kan tillgodoses av den befintliga parkeringen norr
om Nolhaga allé.

I lokaliseringsutredningen motiverar kommunen motiverar följande;
-att åtgärden utgör ett angeläget allmänt intresse som ger
långsiktiga fördelar för samhället
-att det angelägna allmänna intresset är omöjligt eller
i vart fall orimligt att tillgodose utanför det föreslagna
området
-att nyttan och behovet av att ta området i anspråk
väger tyngre än strandskyddsintresset
Förutom skäl nr. 5 kan strandskydd upphävas inom
tomterna för vaktmästarbostäderna (Sörhaga 2:2 och
2:3) enligt skäl nr. 1 (området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften). Detta då tomterna bedöms vara
ianspråktagen mark med en liten betydelse för strandskyddets syfte. Bostäderna är byggda på 1960-talet och
tomterna är inhägnade och bör kunna ses som hemfridszon.

Länsstyrelsen bedömer att strandskoningsåtgärderna mycket väl kan komma att kräva strandskyddsdispens. Den frågan påverkas huvudsakligen av de
faktiska möjligheterna att avstå från trädfällning
och påverkan på vattenmiljön i samband med anläggningsarbetet. Om åtgärderna är dispenspliktiga
och samtidigt en förutsättning för planens genomförande, bör kommunen tillse att eventuell dispens
erhållits innan planen antas.

Kommentar:
Noteras.

Erosionssituation och Miljökvalitetsnormer
för vatten
Det är endast en mindre andel av Säveån som är
med i planen, men åtgärder kan ha stor påverkan
på kringliggande naturmiljö. Kommunen behöver
därför komplettera nuvarande underlag med en
samlad bedömning av hur Säveåns erosionssituation kommer påverkas vid erosionsskydd på ena
sidan av vattendraget. Finns det en ökad risk att
motsatt sida eller nedströms får ökad erosion efter
planens genomförande? Kommer Säveåns strömningsförhållanden förändras på motsatt sida?

Kommentar:
Tyréns har 2019 utfört en geoteknisk utredning för
förskolan. Syftet med undersökningen var att utreda
geotekniska förhållandena inför detaljplanearbete,
stabilitetskontroll mot Säveån inklusive erosionsskydd
inom området. Utredningen har baserats på två undersökningspunkter från en tidigare undersökning år
2006 som är utförda i släntkrön mot Säveån norr om
området. Punkterna har genomförts ner till 6 m under
markytan och har bedömts till friktionsjord. Tyréns
stabilitetberäkning mot Säveån har därför antagit friktionsjord i form av sand till större djup, ca 12 m under
markytan.

Resultatet av den ovan begära kompletteringen behöver även inkludera en bedömning av planens påverkan på miljökvalitetsnormerna för Säveån. Finns
det risk för att planen påverkar områden utanför

En ny geoteknisk utredning har gjorts av Sweco 2020 för
att kontrollera jordlagerföljd och geotekniska parametrar
till större djup, samt utreda grundläggningsförutsätt-
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plan så att miljökvalitetsnormerna försämras?

ningar för ny förskola.

Kommun har uppgett i den geotekniska utredningen att: Erosionsskydd ska anläggas i anslutning till bröstor
och söder ut fram till befintligt erosionsskydd. Erosionsskyddet
bör anläggas upp till nivån +59,5 för att klara höga nivåer
vintertid. Lämpligen används samma typ av erosionsskydd
som befintligt (krossmaterial). Erosionsskyddet läggs lämpligen ut från åsidan för att inte skada växligheten högre upp i
slänten. Träd och buskar ska i största mån bevaras. Växligheten har i sig en erosionsskyddande funktion då dess rötter
binder jorden.

De nya undersökningarna (utredning gjord av Sweco
2020) har utförts till större djup och verifierat att marken består av friktionsjord ner till ca 9 - 10 m under
markytan, därefter förekommer ställvis lera och silt.

Vidare rekommenderas att erosionsskydd anläggs längs de
båda blå sträckorna i figur 15 (kapitel 6.2) där det idag finns
jordsläpp.

Ny utredning visar därmed att erosion och jordsläpp är
befintliga problem och att ny förskola inte ger upphov
till ytterligare erosion vid Säveån. Därmed behöver
kommunen inte anlägga erosionsskydd för att kunna
bygga ny förskola.

Enligt figur 15 omfattas stor del av Säveån söder
och utanför planområdet av jordsläpp och det
föreligger behov av erosionsskydd. Länsstyrelsen
bedömer att kommunen behöver motivera varför
detta område inte ingår i planområdet. Hur säkerställer kommunen att nödvändiga erosionsskyddsåtgärder för planen kommer vidtas när de inte ingår
i planen?
Erosion/stabilitet
Ett förtydligande behövs om huruvida erosionen
bedöms kunna medföra att planområdets långsiktiga stabilitet kan bli otillfredsställande över en
tidsperiod motsvarande bebyggelsens förväntade
livslängd. Om det bedöms att återkommande
besiktning av slänterna bör utföras anser SGI att
det bör framgå på vilket sätt detta kan säkerställas.
Detta aktualiserar även frågeställningar gällande
rådighet över mark ifall behov uppstår av framtida
erosionsförebyggande åtgärder samt behov av tillstånd för vattenverksamhet. Länsstyrelsen stödjer
hela SGIs yttrande som bifogas, daterat 2020-0423 där även resultatet av utförd fältundersökning
ifrågasätts.
Översvämning
Kommunen skriver att planområdet ligger inom
ett område där det finns risk för översvämning från
Säveån. På plankartan finns därför en skrivelse om
att byggnader ska ha en grundkonstruktion som
är vattentät upp till +62,0 meter över nollplanet i
höjdsystem RH2000.
Utifrån Länsstyrelsens handbok Stigande vatten så
ska skolor placeras i översvämningszon 1. Översvämningszon 1 utgörs av all mark över nivån för
ett beräknat högsta flöde.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
har gjort en detaljerad översvämningskartering av
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Eftersom den nya förskolan ligger långt ifrån släntkrön
samt att marken består av friktionsjord till ca 9 - 10 m
under markytan, bedöms inga stabilitetsproblem mot
Säveån föreligga förutsatt att grundläggning och markarbeten utförs enligt AMA Anläggning 17.

Kommunen planerar (trots att ny förskola inte föranleder erosions- och stabilitetsproblem), att anlägga
erosionsskydd vid Nolhagabron (röd sträcka, se bild i
geoteknisk utredning gjord av Tyréns 2019). Övriga
jordsläpp (blå sträckor, se bild i geoteknisk utredning
gjord av Tyréns 2019), ligger utanför planområdet och
där kommer inte erosionsskydd att anläggas i samband
med denna detaljplan.
Kommunen har dock startat upp ett utredningsarbete
där kommunen kommer att ta ett samlat grepp kring
kartläggningen av erosion längs Säveån. Inom ramen för
utredningsarbetet kommer bottenmätning samt besiktning av slänter att behöva genomföras. Resultatet av
utredningsarbetet kan föranleda att det blir aktuellt med
erosionsskydd på fler platser längs Säveån än vid Nolhagabron.
Ett pm för erosionsskydd (Sweco 2021) visar på att Säveåns strömningsförhållanden och vattenkvalitet (miljökvalitetsnormer) inte påverkas negativt av nytt erosionsskydd vid Nolhagabron. Ett erosionsskydd på en viss
sträcka av åstranden påverkar inte erosionen uppströms,
nedströms eller på motsatt sida av ån så länge man inte
förändrar sektionen.
Kommentar:
Samrådsförslaget till detaljplan baserades på MSB:s
översvämningskartering för Säveån från 2019. SMHI
har 2020 gjort en mer detaljerad översvämningskartering åt kommunen där man använt sig av modernare
programvaror. SMHI:s utredning visar på en motsvarande vattennivå för beräknat högsta flöde (BHF), på
62,25 m (BHF, klimatscenario RCP 8.5. År 2100).
Detta scenario motsvarar ett s.k. ”worst case” och det är
just detta scenario för BHF (62,25 m) som varit vägledande i detaljplanen.
Följande planbestämmelse finns på plankartan:
Huvudbyggnad ska utföras så att naturligt översvämSida 191 av 324

Säveån år 2019. I den detaljerade översvämningskartering redovisas beräknade vattennivåer med
olika återkomsttider för Säveån. Klimatanpassad
beräknad högsta nivå för närmast liggande uppströms tvärsektion i Säveån vid planområdet är
62,5 m. Beräknad högsta vattennivå för närmast
nedströms liggande tvärsektion vid planområdet är
62,4 m i RH2000. Länsstyrelsen anser därför inte att
nivån +62, 0 m som kommunen utgår ifrån i planbeskrivning och plankarta är tillräcklig utan anser
att lägsta nivån för vattentät grundkonstruktion ska
ligga på +62,5 m över nollplanet i RH2000.
Skyfall
Extrem nederbörd/skyfall är något som kan orsaka
problem redan idag och som förväntas bli vanligare
och intensivare i framtiden. I planbeskrivningen
ger kommunen förslag på olika åtgärder för att
begränsa mängden dagvatten som ska ledas bort
från den i planen föreslagna ökningen av hårdgjorda ytor. Kommunen föreslår lösningar som
växtlighet på tak och förskolegård och eventuellt ett
fördröjningsmagasin och ett svackdike. Kommunen
behöver förtydliga och visa att föreslagna åtgärder
skapar tillräckligt stora fördröjningsvolymer av
dagvattnet. Då avrinningsområdet även innehåller
ett vattendrag behöver kombinationseffekter av hur
ett regn påverkar flödet och nivåerna för vattendraget inkluderas i bedömningen.

mande vatten upp till nivån + 62,4 meter över nollplanet inte skadar huvudbyggnadens konstruktion.

Kommentar

En utredning för dagvatten och skyfall har gjorts där risken
för översvämning från ett 100-årsregn bedömts. Utredningen
visar på att skyfall kan hanteras.

Ny bebyggelse ska planeras så att den inte tar skada
eller orsakar skada vid en översvämning från minst
ett 100-årsregn. Risken för översvämning från ett
100-årsregn ska bedömas och eventuella skyddsåtgärder ska säkerställas. Även planens eventuella
påverkan på området utanför planområdet behöver
ingå. Framkomligheten till och från planområdet
ska också bedömas och vid behov säkerställas.
Om skyfallsfrågan visar på små konsekvenser kan
kommunen införa en upplysning på plankartan om
att ”vid utformning av området ska ett 100-årsregn
beaktas och detta ska bevakas i den fortsatta projekteringen”.
Råd enligt PBL och MB
Plan och bygglagen (2010:900) anger i 2 kap att
planläggning enligt denna lag ska ske med hänsyn
till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten, energi och råvaror samt goda
miljöförhållanden i övrigt.
Dagvatten
Det saknas en dagvattenutredning som redovisar
vilka åtgärder som krävs för att hantera det uppkomna dagvattnet gällande både kvalité och kvantitet inom planområdet.

Kommentar:
Noteras. Upplysning på plankartan har lagts till.

Kommentar:
En utredning för dagvatten och skyfall har gjorts där
förutsättningar och lösningar för dagvatten och skyfall
har utretts. På plankartan har följande
planbestämmelser lagts till:
n1 Marken ska inrymma avskärande dike.
n2 Marken ska inrymma svackdike.
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Kommunen har uppgett: För att begränsa mängden dagvatten som ska ledas bort från den i planen
föreslagna ökningen av hårdgjorda ytor föreslås
t.ex. växtlighet på nya tak och inom ny förskolegård samt god genomsläpplighet i gång-, kör- och
parkeringsytor. Länsstyrelsen konstaterar att inget
av detta regleras i plankartan. På Boverkets hemsida
finns rådgivning om vad som är lämpliga planbestämmelser avseende dagvattenhantering.
Kommunen har uppgett: Regnvatten/dagvatten ska
om möjligt nyttjas som resurs för bevattning. Det
vatten som inte kan infiltreras ska fördröjas inom
kvartersmarken (1-2 årsregn). Eventuell avledning
och fördröjning ska om möjligt ske ytligt och öppet
i naturbaserade system. Ett andrahandsalternativ/
komplement kan vara ett fördröjningsmagasin
innan dagvattnet leds till det kommunala dagvattennätet.
Vad innebär öppet naturbaserad system, och vart
ska de i så fall placeras? Hur säkerställs att regnvatten kan infiltreras inom kvartersmarken? Vart kommer fördröjningsmagasin eller liknande att placeras? Länsstyrelsen anser att det behöver säkerställas
att det finns utrymme att ta omhand om dagvattnet
inom plan och att det inte påverkar andra värden,
såsom t.ex vegetationsridån ned mot Säveån eller
dess kantzoner.
Kommunen uppger: ”… Svackdiket anläggs lämpligen öster om de nya parkeringsplatserna”. Innebär
det att fördröjning planeras inom planbestämmelsen PARK? Detta behöver säkerställas i plankartan.
Barnperspektivet
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen hörsammar Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för
lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor
eller liknande verksamhet samt Boverkets rapport
”Gör plats för barn och unga” (2015).
Kommunen konstaterar att friytan för intilliggande
grundskolan Nolhagaskolan minskar från 34 m²
friyta per elev till 24 m² friyta per barn, vilket blir
ett avsteg från riktlinjen om 30 m² friyta per elev
för grundskolebarn. Nolhagaskolan är en 7-9 skola.
Boverket anger i sitt allmänna råd att för skolor för
årskurs sju till nio bör friytan placeras i direkt eller i
nära anslutning till skolbyggnaden. Nolhagaparken
väster om skolan bör därav kunna uppfylla kriterierna för friyta. Länstyrelens instämmer därmed
med kommunen att det är godtagbart med 24 m²
friyta per barn för den intilliggande grundskolan
Nolhagaskolan.
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Kommentar:
Noteras.
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Gestaltning
Kommunen har i planbeskrivningen på ett bra sätt
beskrivit områdets gestaltning och utformning. Vidare finns en ambition att utformningen av den nya
förskolan ska utformas i enlighet med den kulturhistoriska miljön i området, vilket är bra.

Kommentar:
Noteras.

Förhållande till Översiktsplan
Detaljplanen överensstämmer i huvudsak med
kommunens översiktsplan men avviker till viss
del då mark som pekas ut som sammanhängande
område med värdefull natur, kan användas för skolverksamhet i och med detaljplanen.

Kommentar:
Noteras.

Synpunkter enligt annan lagstiftningVattenverksamhet
Att ta bort, ersätta äldre eller anlägga nytt erosionsskydd är en vattenverksamhet enligt 11 kap
miljöbalken. Dessa åtgärder behöver prövas innan
de får utföras. Kommunen behöver hantera frågan
om vattenverksamhet parallellt med detaljplanen.
Utifrån nuvarande underlag kan Länsstyrelsen inte
bedöma om åtgärderna är lämpliga att hantera som
en anmälan eller om de behöver prövas genom en
ansökan om tillstånd till Mark- och miljödomstolen. Kommunen är välkomna att samråda med
Länsstyrelsens vattenavdelning gällande vattenverksamheterna.
Övriga synpunkter
Ta del av Lantmäteriets yttrande, daterat 2020-0320. Där framgår de för plangenomförandet viktiga
frågor, där planen behöver förbättras.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

2. Trafikverket

Planområdet är som närmast lokaliserat cirka 440
meter från Västra stambanan samt cirka 780 meter
från väg 180. Väg 180 har på sträckan en skyltad
hastighet på 50 samt en årsmedeldygnstrafik på 11
848 varav 582 utgörs av tunga fordon (uppmätt i
januari 2017).

Kommentar:
Noteras.

Kommentar:
Noteras.

Kommentar:
Noteras.

Kommentar:
Noteras.

Väg 180 utgör funktionellt prioriterat vägnät för
kollektivtrafik samt dagliga personresor.
Västra stambanan är av Trafikverket utpekad som
riksintresse i enlighet med § 3:8 miljöbalken.
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Med utgångspunkt i det långa avståndet till statlig
infrastruktur och detaljplanens omfattning har
Trafikverket inget att invända mot.

3. SGI

Planområdets stabilitet har utretts i [2]. Baserat på
utförda stabilitetsberäkningar bedöms stabiliteten
i [2] vara tillfredsställande för planerade förhållanden. Tidigare utförda fältundersökningar inom området redovisar sonderingsstopp vid djupet ca 6 m
under markytan. I beräkningarna antas att jorden
utgörs av sand till djupet ca 12 m under markytan.
Från SGU:s databas över borrade brunnar framgår
dock att ca 75 m söder om planområdet uppgår
jorddjupet till ca 65 m under markytan, vilket är
väsentligt större än vad som antagits i beräkningarna. Erfarenhetsmässigt utgörs jordlagren i Alingsås
tätort vanligen överst av ett lager friktionsjord som
underlagras av lera till stora djup. SGI frågar om det
finns fler utförda fältundersökningar i närområdet
som kan verifiera den valda jordlagerföljden eller
om det finns risk att friktionsjorden underlagras av
lera.
Enligt SGU:s karta över ytjordlager kan planområdet indelas i ett sydöstligt delområde som utgörs av
svämsediment och ett nordvästligt område som utgörs av postglacial sand. SGI efterfrågar en bedömning om huruvida vald friktionsvinkel i sanden kan
anses vara representativ för hela planområdet samt
på vilket sätt en lägre friktionsvinkel kan påverka
resultatet i stabilitetsberäkningarna.
För att tillgodose tillfredsställande stabilitet för planområdet rekommenderas i [2] att erosionsskydd
ska anläggas norr om och söder om planområdet
enligt figur 15, vilken finns redovisad i planbeskrivningen s. 19.1 planbeskrivningen anges att
anläggandet av erosionsskyddet kräver tillstånd för
vattenverksamhet, vilket kommer hanteras under
detaljplaneprocessen. Det är också möjligt att erosionsskyddets utbredning omfattar delar av Säveån
som ligger utanför detaljplanegränsen. SGI lyfter
frågan om hur det kan säkerställas att erosionsskyddet utförs då det kan behöva utföras utanför
detaljplaneområdet samt att det förefaller som att
det inte finns någon koppling mellan utförandet
av erosionsskyddet och det bygglov som krävs för
byggnationen av den nya förskolan.
I [2] rekommenderas att erosionsskydd anläggs
öster och söder om planområdet. I planbeskrivningen avvisas dock denna rekommendation med
motiveringen att detaljplanen inte bedöms påverka
de nuvarande erosionsförhållandena. Vidare anges
att eventuell återkommande bevakning av erosions-
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Kommentar:
Tyréns har 2019 utfört en geoteknisk utredning för
förskolan. Syftet med undersökningen var att utreda
geotekniska förhållandena inför detaljplanearbete,
stabilitetskontroll mot Säveån inklusive erosionsskydd
inom området. Utredningen har baserats på två undersökningspunkter från en tidigare undersökning år
2006 som är utförda i släntkrön mot Säveån norr om
området. Punkterna har genomförts ner till 6 m under
markytan och har bedömts till friktionsjord. Tyréns
stabilitetberäkning mot Säveån har därför antagit friktionsjord i form av sand till större djup, ca 12 m under
markytan.
En ny geoteknisk utredning har gjorts av Sweco 2020
för att kontrollera jordlagerföljd och geotekniska parametrar till större djup, samt utreda grundläggningsförutsättningar för ny förskola. De nya undersökningarna
(utredning gjord av Sweco 2020) har utförts till större
djup och verifierat att marken består av friktionsjord
ner till ca 9 - 10 m under markytan, därefter förekommer ställvis lera och silt.
Eftersom den nya förskolan ligger långt ifrån släntkrön
samt att marken består av friktionsjord till ca 9 - 10 m
under markytan, bedöms inga stabilitetsproblem mot
Säveån föreligga förutsatt att grundläggning och markarbeten utförs enligt AMA Anläggning 17.
Ny utredning visar därmed att erosion och jordsläpp är
befintliga problem och att ny förskola inte ger upphov
till ytterligare erosion vid Säveån. Därmed behöver
kommunen inte anlägga erosionsskydd för att kunna
bygga ny förskola.
Kommunen planerar (trots att ny förskola inte föranleder erosions- och stabilitetsproblem), att anlägga
erosionsskydd vid Nolhagabron (röd sträcka, se bild i
geoteknisk utredning gjord av Tyréns 2019). Övriga
jordsläpp (blå sträckor, se bild i geoteknisk utredning
gjord av Tyréns 2019), ligger utanför planområdet och
där kommer inte erosionsskydd att anläggas i samband
med denna detaljplan.
Kommunen har dock startat upp ett utredningsarbete
där kommunen kommer att ta ett samlat grepp kring
kartläggningen av erosion längs Säveån. Inom ramen för
utredningsarbetet kommer bottenmätning samt besiktning av slänter att behöva genomföras. Resultatet av
utredningsarbetet kan föranleda att det blir aktuellt med
erosionsskydd på fler platser längs Säveån än vid Nolhagabron.
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slänterna bör utföras. SGI efterfrågar ett förtydligande om huruvida erosionen bedöms kunna medföra att planområdets långsiktiga stabilitet kan bli
otillfredsställande över en tidsperiod motsvarande
bebyggelsens för-väntade livslängd. Om det bedöms
att återkommande besiktning av slänterna bör
utföras anser SGI att det bör framgå på vilket sätt
detta kan säkerställas. Detta aktualiserar även frågeställningar gällande rådighet över mark ifall behov
uppstår av framtida erosionsförebyggande åtgärder
samt behov av till-stånd för vattenverksamhet.

4. Lantmäteriet (i sin helhet)

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-03-03) har följande noterats:
För plangenomförande viktiga frågor som måste
förbättras
I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal
ska tecknas i senare skede. Det anges också olika
åtgärder som exploatören ska bekosta samt på
något ytterligare ställe anges åtgärder som exploatören ska ansvara för.
Exploateringsavtal aktuellt men något otydlig
redovisning
Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om
avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan i
samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga
innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt
eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera
sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet
konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga åtaganden ska redovisas på en
översiktlig nivå, men bedömer att handlingarna i
dess nuvarande skick inte uppfyller lagens krav på
redovisning och därför behöver kompletteras. Ett
förslag kan vara att hänvisa till andra rubriker i
planbeskrivningen som redovisar det huvudsakliga
innehållet i exploateringsavtalet, och ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör.

Kommentar:
Planhandlingarna har uppdaterats med en utförligare
beskrivning.

Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs
finns det inte någon möjlighet för Lantmäteriet att
utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet
lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida
mot reglerna i 6 kap. 40-42 §§ PBL.
Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15
och 22 a §§ PBL”
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Delar av planen som bör förbättras

Grundkarta
Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för
övriga detaljer i grundkartan är något föråldrad. Det
är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av
planprocessen för att det ska vara lätt att överblicka de
förutsättningar som finns för planläggningen.

Kommentar:
Grundkartan har uppdaterats.

Fastighetsgränsernas kvalitet
I planförslaget har kvartersmark lagts ut med direkt
anslutning till gränsen mot Sörhaga 2:1 och 2:4.
Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att
gränserna enligt registerkartan ligger inne med osäker
kvalitet. Detaljplanen påverkas inte om gränsen visar
sig ha ett annat läge. Risken är att antingen en del av
kvartersmarken ligger på grannfastigheten eller att det
blir en remsa mellan den planlagda marken och fram
till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en
gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det
en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge.

Kommentar:
Problemet har åtgärdats.

Bilden nedan visar gränsernas kvalité enligt registerkartan, angivet i meter.
Kostnader för genomförande av
erosionsskydd
I planbeskrivningen framgår olika uppgifter om vem
som ska ansvara för att åtgärda erosionsksyddet mot
Säveån. På s. 34 framgår att kommunen ansvarar för
utbyggnad, drift och underhåll av erosionsskyddet då det
är beläget på allmän plats PARK.

Kommentar:
Planhandlingarna har uppdaterats.

På s. 35 under rubrik ”planekonomi” står istället att
kostnaderna för erosionsskyddet fördelas i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.
Detta behöver ses över så att det blir tydligt vad som
ska gälla, samt att det står samma uppgifter genom hela
planbeskrivningen.
Planförutsättningar
På s. 4 i planbeskrivningen görs en beskrivning av vilka
bestämmelser som finns i gällande detaljplan inom
berört område. Lantmäteriet har uppmärksammat att
det inom berört område även finns bestämmelser om ”y”
och ”x” i den gällande detaljplanen. Innebörden av dessa
bestämmelser bör kompletteras till beskrivningen av gällande detaljplan.
Handläggning enligt vilken
lagstiftning?
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version
av plan- och bygglagen (med hänvisning till SFS-nummer samt före eller efter 2015-01-01) som används vid
handläggningen av detaljplanen.
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Kommentar:
Planhandlingarna har uppdaterats.

Kommentar:
Planhandlingarna har uppdaterats.
Se kap. 10. Administrativa frågor.
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Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt
ligger inom Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden,
men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)
Planbestämmelser som gäller i
hela/del av planområdet
Om en bestämmelse ska gälla inom hela planområdet,
så är det ej nödvändigt att ha beteckning för bestämmelsen. Beteckning är endast nödvändigt om det ska
vara olika bestämmelser inom planområdet. Exempelvis
anges att strandskyddet upphävs inom hela planområdet
utom inom område för PARK. I detta fall kan det vara
lämpligt att använda beteckning i kartan där bestämmelsen ska gälla.

Kommentar:
Planhandlingarna har uppdaterats.

På motsvarande sätt gäller ”villkor för startbesked/
bygglov” inom hela planområdet. Här anges beteckning
a1 för bestämmelsen, vilket inte är nödvändigt om det
ska gälla hela planområdet.

Kommentar:
Planhandlingarna har uppdaterats.

Dela upp olika bestämmelser
För att listan med planbestämmelser ska bli tydlig och
för att underlätta digitalisering av detaljplaner bör varje
reglering formuleras som en egen tydlig planbestämmelse
med eget lagstöd samt redovisas var för sig i listan med
planbestämmelser. Se exempelvis e1000 – som innehåller två egenskapsbestämmelse om största byggnadsarea
och komplementbyggnader som t.ex. förråd och cykelparkering får byggas. Detsamma gäller för bestämmelse om
prickmark och korsmark.

Kommentar:
Planhandlingarna har uppdaterats.

5. Skanova

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och
vill meddela att det ej finns något att invända mot
planförslaget.

6. Vattenfall

Vattenfall eldistribution har inga elanläggningar
nom området och har därför inget att invända mot
planförslaget.

7. Västtrafik

Västtrafik ser positivt på utbyggnad i anslutning till
befintlig kollektivtrafik. Genom att utveckla bostäder och verksamheter i närheten av befintlig kollektivtrafik ges förutsättningar för att resa hållbart och
på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Inom 400 m från planområdet, fågelavstånd, nås
större delen av stadstrafiken i Alingsås och närheten till centrum och stationsområdet möjliggör
även mer långväga resor med kollektivtrafiken. För
förskolor och skolor är det särskilt viktigt att passager för oskyddade trafikanter är tydliga och trygga.

Kommentar:
Noteras.

Kommentar:
Noteras.

Kommentar:
Kommunens förhållningssätt är att fastighetsägaren ska
tillgodoses parkeringsplatser inom sin egen mark (kvartersmark). Därmed kan inte parkeringen norr om Nolhagaskolan användas då detta är en allmän parkering.
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Det möjliggör resor med kollektivtrafik tillsammans med vårdnadshavare till och från skolan.
I planen anges att områdets behov till parkering
ska tillgodoses inom området. Även om området
ligger i nära anslutning till kollektivtrafiken spelar
hållplatsens relativa närhet till planområdet jämfört
med möjligheterna att ta sig dit med bil. Genom att
placera hämta-lämna-platser och parkeringsplatser
inom planområdet kan kollektivtrafikens upplevda
attraktivitet påverkas och därmed även andelen
hållbara resor till och från området. Alingsås kommun har en ambition att öka det hållbara resandet,
vilket Västtrafik ser positivt på. Vi ser dock inte att
planområdets utformning utnyttjar närheten till
kollektivtrafiken till fullo för att öka andelen hållbara resor och möjligheter till att hänvisning till
parkeringsplatser norr om Nolhaga allé bör undersökas.

8. Räddningstjänsten

I planbeskrivningen finns en beskrivning kring
känsligheten av kontaminerat släckvatten samt en
plan för hur detta ska hanteras.

Kommentar:
Planhandlingarna har uppdaterats.

Räddningstjänsten saknar en kort beskrivning
gällande brandposter i området.

9. Miljöskyddsnämnden

Nödvattentäkt
Enligt uppgift driver Samhällsbyggnadskontoret
ett arbete med en nödvattentäkt i planområdets
närhet. Skyddet av vattentäkten bör beaktas med
avseende på bl.a. släckvatten vid en eventuell brand.

Kommentar:
I planbeskrivningen finns en redovisning för hur släckvatten ska tas om hand.

Kretsloppsavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret anser att det aldrig varit aktuellt med att
skapa ett vattenskyddsområde runt vattentäkten
av praktiska skäl men frågan är ännu inte avgjord.
För övrigt anser Kretsloppsavdelningen att det
är viktigt att det finns åtkomst till brunnen via
körväg.

Kommentar:
Möjlighet finns att nå brunnen via befintlig infart väster om Nolhagaskolan.

Planförslaget innebär att biltrafiken på Nolhagagatan och Sidenvägen bedöms öka med 10 % till
år 2040. Ca 2,5 % av trafikflödet på nämnda gator
härrörs detta år från trafik kopplad till
förskoleverksamheten. Miljöskyddskontoret bedömer att detta också innebär en trafikökning av de
centrala delarna av Alingsås tätort även om trafiken
till och från förskolan är blygsam jämfört med
övrig trafik på dessa trafikstråk.
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Kommentar:
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att ökningen
av trafik och föroreningar som ny förskola medför, inte
är en betydande ökning.
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Miljömålet samt nedre utvärderingströskeln för
PM10, dvs inandningsbara partiklar mindre än 10
mikrometer, överskreds på Västra Ringgatan år
2015. Ytterligare trafikökning på denna vägsträcka
innebär risk för än sämre luftkvalitet. Enligt Naturvårdsverket kan korttidsexponering för relativt
höga halter av partiklar orsaka andningsbesvär
och andra luftvägssymtom, men även hjärt- och
lungsjukdomar samt förtida dödsfall. Däremot
kan långtidsexponering för redan låga halter av
partiklar orsaka bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar och
lungcancer. Partiklar har särskilt stora negativa
effekter på barns hälsa. De orsakar till exempel
astma och försämrad lungutveckling hos barn.
Marken närmast nuvarande eller dåvarande påfyllningsstället för brännolja på fastigheterna
Sörhaga 2:2 och 2:3 bör undersökas beträffande
föroreningar från eventuellt spill av olja.
Eventuella oljecisterner förlagda under markytan
bör avlägsnas och anmälas ur bruk.

Kommentar:
Cisternen är sanerad, avgasad och bortplockad från
Sörhaga 2:2. I skrotningsintyget från 2010 står det inget
om att det skulle finnas oljespill i marken.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer därför att inga
vidare utredningar eller åtgärder behöver vidtas i detaljplanearbetet.

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en undersökning av om aktuell detaljplan kan antas
medföra betydande miljöpåverkan. Undersökningen har gjorts med hjälp av
Miljöbedömningsförordningen som började gälla
2018-01-01. Huruvida miljöbedömningen
har omfattat skyddet av nödvattentäkten framgår
inte.

Kommentar:
Checklistan för undersökning om betydande miljöpåverkan har uppdaterats.

10. Barn och ungdomsförvaltningen

Kommentar:
Noteras.

För att kunna möta ett ökat behov av stadsnära
förskoleplatser samt ersätta de tillfälliga förskolelokaler som inte har permanent bygglov tillstyrker
Barn- och ungdomsförvaltningen planförslaget.
Enligt de prognoser vi tidigare tagit fram kan vi se
att vi har ett bra barnunderlag med rimligt avstånd
till förskolan. 10. Barn och ungdomsförvaltningen

11. Alingsåshem

Inget att invända mot planförslaget.

Kommentar:
Noteras.
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Sakägare
12. Brf Karamellen (Hjulet 1)

Brf Karamellen är positiv till byggande av en
förskola i aktuellt läge.
För att öka säkerheten och bullersituationen för
såväl förskolan som för oss som bor vid Nolhagagatan lämnar vi följande synpunkter att beakta.
Brf Karamellen har tidigare varit i kontakt med
Alingsås kommun angående trafik- och bullersituationen vid Nolhagaskolan och framfört förslag till
förbättringar.
När nu trafiken kommer att öka på Nolhagagatan
och antalet barn som rör sig i närområdet av
förskolan ökar blir det extra viktigt att se till att
en bra trafikmiljö tryggas. Våra förslag till detta är
följande;
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•

Såväl trafiksäkerheten som bullersituation
skulle avsevärt förbättras för såväl förskolebarn, boende som elever från Gustav Adolfsskolan och Nolhagaskolan (som ofta korsar
Nolhagagatan till och från skolan och andra
aktiviteter) om hastigheten mellan rondellen
(Nolhagagatan, Västra Ringgatan, Nyebrogatan) och korsningen Nolhaga allé och Sidenvägen sänks till 30 km/h. Detta är den enklaste
och enskilt mest effektiva åtgärden för att öka
trafiksäkerheten och minska trafikbullret.

•

En sänkning av hastigheten underlättar också
för den ökade mängd bilar som ska svänga
vänster från Nolhagagatan in mot förskolan/
skolan.

•

Det är viktigt att storgatstenen vid förhöjningen av vägarna i korsningen vid Nolhagaskolan
byts mot ”mjukare” beläggning för att minska
buller från vägtrafiken.

•

Uppsättning av digitala skyltar för att påminna bilisterna om hastighetsbegränsningen är
också önskvärt.

Kommentar:
Kommunen ser positivt på att testa digitala skyltar på
en eller flera platser i staden men inte på just Nolhagagatan. Detta då den senaste trafikmätningen från 2020
visar att de flesta fordon håller hastighetsbegränsningen.
De fordon som överskrider hastighetsbegränsningen
nämnvärt kör på Nolhagagatan framför allt under
helgnätter. Därmed ser inte heller kommunen behovet
av att sänka hastighetsbegränsningen på Nolhagagatan
utan hastighetsbegränsningen på 40 km/h kommer att
behållas.
Säkrare cykelpassage vid Plantaget är planerad att
genomföras under 2021.
En rondell är inte aktuell i dagsläget och korsningen
kommer fortsättningsvis att behöva vara upphöjd då den
fungerar som en fartsänkningsåtgärd vid skolan. Gatstenarna vid den upphöjda korsningen är planerade att
bytas ut till en mjukare beläggning under 2021.
Slamrande och bullrande brunnslock i gatan har åtgärdats.
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13. Boende i brf Karamellen (Hjulet 1,
Nolhagagatan 5)
A. Inledning
Vår boendemiljö påverkas starkt av situationen i
området och vi vill därför också utnyttja möjligheten att kommentera den.
Tiden för att studera förslaget med dess omfattande
och till en del mycket tekniska dokumentation
har varit kort, men vi ser det ändå som angeläget
att efter bästa förmåga bidra med vår bild av den
faktiska situationen i området och förmedla för oss
viktiga frågor beträffande förslaget.
Vi ser också fram emot möjligheten till en dialog
om förslaget, de frågor vi lyfter samt den fortsatta
utvecklingen av detaljplanen.
B. Skolans placering och utformning
Vi ställer oss positiva till att förskolan kan byggas
ut. Den föreslagna placeringen i och inom området
föranleder dock några allmänna funderingar.

Kommentar:
Naturvärden, geoteknik, erosion, påverkan på Säveån,
lokalisering inom strandskyddsområde, dagvatten,
skyfall, buller, trafik har utretts och planförslaget har
anpassats efter dessa förutsättningar.

a. Omedelbar närhet till Säveån innebär stora
säkerhetsrisker- kommer kräva förstärkt säkerhet
samt kontinuerlig uppmärksamhet och övervakning från ansvariga i skolan.
b. Översvämningsrisk inom skolområdet- ökade
risker, bygg- och driftkostnader
c. Trafik- och bullersituationen i området klart
otillfredsställande
d. Säkring av å-kanten krävs- kostnader, miljörisker
och konsekvenser
e. Upphävande av strandrätt för ett stort område
krävs- kan detta reduceras med en annan placering
inom området
f. Stor tvåvåningsbyggnad i f.n. strandskyddat
området snarare än naturnära lågskalighet
g. Ytterligare exploatering av Nolhagaområdet med
dess stora naturvärden
Sammantaget kan dessa frågeställningar hanteras
av ansvariga förvaltningar, myndigheter och
övriga parter i samrådet och planprocessen, och vi
kommer därför att primärt kommentera trafik- och
bullersituationen.
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C. Trafikmiljön
Vi instämmer i yttrande som lämnas från styrelsen
i Brf Karamellen (daterat 2020-03-21) beträffande
behovet av förbättringar i trafikmiljön, bland annat
sänkt hastighet på Nolhagagatan. Vi vill tillägga
att sänkt hastighetsgräns och andra åtgärder också
behöver införas för Sidenvägen såväl ur trafiksäkerhetssynpunkt som för minskat buller.
Vidare är det önskvärt att de förbättrade trafikåtgärderna beslutas och införs snarast möjligt fristående från detaljplaneprocessen. Detta eftersom
boendemiljön redan idag är högst problematisk och
då inte minst under sommarhalvåret.
I det följande ger vi et antal ytterligare synpunkter
betr. trafikmiljön, som behöver beaktas i det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Kommentar:
Kommunen ser positivt på att testa digitala skyltar på
en eller flera platser i staden men inte på just Nolhagagatan. Detta då den senaste trafikmätningen från 2020
visar att de flesta fordon håller hastighetsbegränsningen.
De fordon som överskrider hastighetsbegränsningen
nämnvärt kör på Nolhagagatan framför allt under
helgnätter. Därmed ser inte heller kommunen behovet
av att sänka hastighetsbegränsningen på Nolhagagatan
utan hastighetsbegränsningen på 40 km/h kommer att
behållas.
Säkrare cykelpassage vid Plantaget är planerad att genomföras under 2021.
En rondell är inte aktuell i dagsläget och korsningen
kommer fortsättningsvis att behöva vara upphöjd då den
fungerar som en fartsänkningsåtgärd vid skolan. Gatstenarna vid den upphöjda korsningen är planerade att
bytas ut till en mjukare beläggning under 2021.
Slamrande och bullrande brunnslock i gatan har åtgärdats.

1. I detaljplanen antas en högsta trafikökning om
10 % från 2018 till 2040 dvs. i snitt mindre än 0,5 %
per år. Den tunga trafiken antas öka från 4,4 % till
5,5 % fram till 2040.
Vi ställer oss frågande till om dessa beräkningar
inkluderar kommande förändringar för trafiksituationen, bland annat;

1.Ett framtidsscenario för buller 2040 har tagits fram.
I detta scenario ingår ny förskola och en allmän ökning av trafiken. Trafik till nya utbyggnadsområden
och anläggningar som i framtiden kommer att ta vägen
via Nolhaga allé, Sidenvägen och Nolhagagatan får ses
ingå i den allmänna ökningen av trafiken. Trafik under
byggtiden är endast tillfällig. Kommunen har i samråd med bullerkonsult bedömt att trafik och buller har
utretts tillräckligt.

a. de många och till stor del tunga transporter för
rivning, ombyggnad och nybyggnad av stora delar
av reningsverket. Dessa transporter måste, som
det nu ser ut, under en mycket lång byggnadstid
passera Nolhaga allé och alldeles utanför skolområdet.
b. andra förändringar i trafiken genererade av
Alingsås kommuns expansion bland annat;
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•

utbyggnad i Bolltorpsområdet (handel, industri och bostäder)

•

kraftig utbyggnad i Stadsskogen. Boende och
verksamheter där kommer också att generera
trafik genom Nolhaga, så länge trafiken inte
mer effektivt leds bort från stadskärnan.

•

trafik till och genom Nolhaga, så länge trafiken
inte mer effektivt leds bort från stadskärnan.

•

trafik till den framtida Mjörnstranden. Till
viss del kommer den också att ta vägen över
centrum och genom Nolhaga.
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•

eventuell ny ishall i Nolhaga

•

eventuella åtgärder vid Tallhyddan, som
kommer att öka besöksantalet, inte minst av
mopeder och motorcyklar.

En närmare analys och redovisning av den framtida trafikökningen ser vi därför som nödvändig.
2. För analysen av trafiken på Nolhagagatan
används mätningar som gjordes 2018-05-29 till
2018-06-05. Vi noterade då att mätplatsen låg för
nära rondellen för att spegla det område där hastigheterna är som högst. Mätplatsens läge framgår av
följande bild.
För Sidenvägen gjordes en trafikmätning i maj
2019. Resultatet från den behöver tas med i analysen.
Vi är övertygade om att hastigheterna på Nolhagagatan liksom också Sidenvägen ligger avsevärt över
de som har använts i planens bullerberäkningar
(oavsett den marginella uppräkningen av 85 %
percentilen till skyltade 49 km/h).

2. Kommunen bedömer att mätplatserna på utförda
trafikmätningar är de mest lämpliga.
Resultatet från trafikmätningen för Sidenvägen 2019
överensstämmer väl med det antagande som gjorts i trafikutredningen och bullerutredningen. I trafikutredningen och bullerutredningen har 3710 årsmedeldygnstrafik
(ÅDT) använts för Sidenvägen 2018. Trafikmätningen
för Sidenvägen 2019 visar på 3782 veckomedeldygn.
Skillnaden mellan trafikmängderna är marginell och
får anses inrymmas i den allmänna trafikökningen som
bullerutredningen redan tagit höjd för i bullerberäkningarna. Kommunen har i samråd med bullerkonsult
bedömt att utredningarna för trafik och buller inte
behöver revideras.

För att trafikbilden för förskolan och våra bostäder
ska motsvara den som antagits i planen krävs
åtgärder, bland annat en sänkning av den skyltade
hastigheten och någon form av digital övervakning.

Kommunen ser positivt på att testa digitala skyltar på
en eller flera platser i staden men inte på just Nolhagagatan. Detta då den senaste trafikmätningen från 2020
visar att de flesta fordon håller hastighetsbegränsningen.
De fordon som överskrider hastighetsbegränsningen
nämnvärt kör på Nolhagagatan framför allt under
helgnätter. Därmed ser inte heller kommunen behovet
av att sänka hastighetsbegränsningen på Nolhagagatan
utan hastighetsbegränsningen på 40 km/h kommer att
behållas.

3. Detaljplanen anger att riktvärde 55 dBA utomhus
vid fasad inte får överskridas. Vidare anges detta
accepteras ”om minst hälften av bostadsrummen
liksom uteplats eller balkong vänds mot sida med
högst 50 dBA”.

3. Utredningarna för trafik och buller visar att ny
förskola bidrar till marginell påverkan på trafik- och
bullersituationen på omkringliggande gator. Se även
kommentarer för punkt 1 och 2.

Några av lägenheterna i Nolhagagatan, hus B,
inklusive vår egen, har boningsrum enbart vända
mot söder och väster, dvs inget rum mot den ”tysta
sidan”’. Södersidan (mot Nolhagagatan) har redan
idag, med i planen antagna trafiknivåer (ÅDT
2018), beräknade bullernivåer på ca 59-60 dBA.
Väster-sidan (mot Sidenvägen) har nivåer på 53-58
dBA (med undantag för att det bakom en kort vägg
mot norr på balkongen beräknas vara 49 dBA).
Detta betyder att samtliga rum och balkongen mot
Nolhagagatan exponeras för buller vid överskridna
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55 dBA samt att samtliga rum och balkongen mot
Sidenvägen har beräknade bullernivåer över 50
dBA.
I dessa beräkningar anser vi att hastigheterna
på Nolhagagatan och Sidenvägen har beräknade
bullernivåer över 50 dBA.
I dessa beräkningar anser vi, som nämnts på goda
grunder att hastigheterna på Nolhagagatan och
Sidenvägen dessutom underskattas (se punkt 2).
Med mätningar närmare våra hus är vi övertygade
om att detaljplanens villkor inte uppfylls idag, än
mindre om en framtida ökning av trafikvolymerna
inräknas.
4. Det är lovvärt att speciella mätningar och analyser gjorts beträffande bullereffekten från gatstenen i
korsningen Nolhagagatan/Sidenvägen. Vi har dock
svårt att värdera redovisningen av den, eftersom vi
saknar en del bakomliggande uppgifter.

4. Gatstenarna vid den upphöjda korsningen är planerade att bytas ut till en mjukare beläggning under 2021.
Slamrande och bullrande brunnslock i Nolhagagatan
har åtgärdats.

I vilket fall så genererar gatstenen ett kraftigt
störande extra bullerpåslag- detta utöver vad
inbromsningar och acceleration före och efter
korsningen bidrar till. Bullersituationen är alltså i
verkligheten en helt annan än den som gäller vid en
gata med normal beläggning och bullerdämpning
och där alla kör högst 40 km/h.
5. I förslaget hänvisas vi som ha ”bullerskadade”
balkonger till att använda gemensam uteplats
”inom gården nordost om husen”. Denna uteplats
nås från gården av oss som bor i hus B och C via
två mycket branta trappor med cirka tjugo smala
trappsteg. Transport av exempelvis vilstolar,
sittdynor, förtäring etc. som man normalt kan vilja
ta med sig är i praktiken omöjlig. Förflyttning via
trapporna är givetvis också helt omöjlig för den
som kräver rullator eller rullstol. Möjligheten att
”enkelt och naturligt” förflytta sig från bostaden
till uteplatsen finns alltså inte, vilket rimligtvis bör
vara en förutsättning.

5. En gemensam bullerskyddad uteplats finns inom
gården nordost om husen vilket är tillräckligt för att
uppfylla kraven i trafikbullerförordningen. Av denna
anledning kan man inte ställa kravet om att även de
privata uteplatserna ska vara bullerskyddande.
Balkonger som är helt inglasade räknas inte som
uteplats.

Den gemensamma uteplatsen kan därmed inte
anses som en rimlig ersättning för våra egna
privata uteplatser. Detta gäller inte minst för oss
som inte har någon reträttplats från bullret i form
av någon annan fritidsbostad. Trafikbullret måste
därför reduceras så att i alla fall balkongen mot
väster blir användbar.
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6. Reflexer från det föreslagna bullerplanket
kommer att påverka situationen också på andra
sidan Nolhagagatan. Det är oklart hur denna effekt
har inkluderats i analyserna. Bullerkartorna tycks
inte visa något signifikant bullerpåslag på den sida
som är vänd mot Nolhagagatan utan enbart reduktion på skolsidan.

6. Kommunen har i samråd med bullerkonsult bedömt
att reflexer från det föreslagna bullerplanket inte får en
betydande påverkan på bullersituationen vid Nolhagagatan. Det är antalet fordon som framför allt påverkar
bullernivån. Ett framtidsscenario för buller 2040 vilket
inkluderar en allmän trafikökning, har utretts.

7. Enligt redovisningen från bullerberäkningarna
tycks bullernivåerna sänkas kraftigt vid bron. Vi
som har lägenhet några våningar upp i närheten av
bron upplever inte detta. Tvärtom gör brons hårda
yta att bullret förstärks och i hög grad reflekteras
uppåt.

7. Brons hårda yta får ingen betydande påverkan på
bullersituationen vid Nolhagagatan. Det är antalet
fordon som framför allt påverkar bullernivån. Ett framtidsscenario för buller 2040 vilket inkluderar en allmän
trafikökning, har utretts.

8. Vår erfarenhet är att moderna bilar (inte sällan
SUV) med breda däck och fyrhjulsdrift ger ett
mycket starkare vägbuller under vinterhalvåret av
dubbade däck. Nutida bilar är också ofta försedda
med mycket kraftiga interna högtalare. Ljudet från
dessa tränger igenom husväggarna. Har de bullermodellberäkningarna som används justerats för att
reflektera denna ändring i bilarnas bullernivå?

8. Kommunen har i samråd med bullerkonsult bedömt
att breda däck och fyrhjulsdrift inte får någon betydande
påverkan på bullersituationen vid Nolhagagatan. Det
är antalet fordon som framför allt påverkar bullernivån.
Ett framtidsscenario för buller 2040 vilket inkluderar
en allmän trafikökning, har utretts.

9. Gång/cykelvägen på södra sidan av Nolhagagatan
kan inte betecknas som trafiksäker. Den är smal
och saknar över bron ”vingelutrymme”. Framdelen
av bussar och tunga fordon kommer dessutom vid
vänstersväng från Sidenvägen mot Nolhagagatan
ofta in på gc-banans utrymme.

9. Kommunen instämmer i att gång- och cykelbanan är
något smal men området ligger utanför planområdet och
kan därför inte hanteras inom aktuell detaljplan.

10. Vid beräkningen av bullernivån på skolgården
har ÅDT-värden använts. Med bullerskydd beräknas då 50 dBA klaras. Trafikbilden är dock sådan
att merparten av fordonen passerar mellan 07.0018.00 vardagar. Det bör innebära att bullernivån
under dessa tider (som också är de tider när barnen
vistas i skolan), överstiger nivån 50 dBA. Kanske
är detta godkänd nivå så som bullerreglerna ser ut,
men är det också i praktiken acceptabelt i längden
för de barn och den skolpersonal som ska visats
inom området?

10. Bullerplank bedöms vara en tillräcklig åtgärd för att
uppnå riktvärdet för buller på förskolegården.
Se även kommentarer till punk 1-10 ovan.

Sammantaget anser vi att det krävs en uppdatering
och översyn av detaljplanens antaganden beträffande trafikvolymer och hastigheter och en på
denna grundad revidering av förslagets analyser
och bedömningar.
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D. Andra miljöfrågor
1. Det positiva är att förslaget anger befintlig
vegetation och träd inom delar av området bevaras.
Bestämmelserna i plankartan inkluderar dock inte
detta villkor.

Kommentar:
1. Området är en förskolegård där träd och vegetation
är en naturlig del av en lekmiljö. Planbestämmelser som
skyddar träden anses därmed inte som nödvändiga.

2. Vi noterar också att det i plankartan inte finns
några träd eller annan vegetation inritad inom
området för PARK (grönt område närmast Säveån).
I planbeskrivningen finns betydelsen av att bevara
vegetationen på olika sätt formulerad men borde
detta också uttryckas i plankartan som är den
juridiskt bindande handlingen? Eller är det strandskyddet som inom detta område säkerställer bevarandet av befintliga träd och vegetation? Området
är av avgörande betydelse för intrycket av området
(entrén till Nolhaga naturområde) och naturmiljön
måste säkras. Detta utöver bevarandet av de andra
miljöskäl som anges i förslaget.

2. Kommunen råder över och förvaltar parkområdet
(PARK i plankartan). Planbestämmelser som skyddar
träden anses därmed inte som nödvändiga. Kommunen
har inte några planer på att förändra parkmiljön och
den vegetation som finns där i någon större utsträckning.
Enligt Miljöbalken kapitel 7 råder strandskydd vid bl.a.
insjöar och vattendrag och syftet är att tillgodose allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för
växt- och djurlivet.
Strandskyddet kommer fortsätta att gälla för parkområdet (PARK i plankartan) och förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor
för växt- och djurlivet kommer inte att försämras.
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Sammanfattningar och revideringar

Med anledning av framförda synpunkter föreslår samhällsbyggnadskontoret följande revideringar av plankarta
med bestämmelser (dessutom görs kompletteringar under rubriken upplysningar på plankartan, av planbeskrivning samt av illustrationskarta):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e1000 Största byggnadsarea för huvudbyggnad i m². Utöver detta får komplementbyggnader som tex.
förråd och cykelparkering byggas. Bestämmelsen har ändrats till: e1 Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 850 m². Komplementbyggnader medges utöver största byggnadsarea för huvudbyggnad.
Bestämmelse om prickmark (omfattning) har förenklats till: marken får inte förses med byggnad.
Bestämmelse om korsmark (omfattning) har förenklats till: marken får endast förses med komplementbyggnader.
f3 Mur och plank medges, har lagts till.
n1 Marken ska inrymma avskärande dike, har lagts till.
n2 Marken ska inrymma svackdike har lagts till.
Ej parkering- bilparkering får inte anordnas, har tagits bort.
Bestämmelse om att byggnader ska ha grundkonstruktion som är vattentät upp till +62,0 m över nollplanet, har ändrats till: Huvudbyggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +
62,4 meter över nollplanet inte skadar huvudbyggnadens konstruktion. (4 kap 16 § p.1 PBL)
b2 Maximal markbelastning är 5 kPa har ändrats till: belastn. -Maximal markbelastning är 5 kPa.
a1 startbesked får inte ges för huvudbyggnad förrän bullerskärm har uppförts, har förtydligats och gäller
nu hela planområdet.
Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet, förutom inom område för PARK (allmän plats), har
ändrats till: a1 strandskyddet är upphävt.
Planområdet har utökats ett par meter i väster för att kunna inrymma avskärande dike (dagvatten).
Upplysning på plankartan har lagts till: vid utformning av området ska ett 100-årsregn beaktas och detta
ska bevakas i den fortsatta projekteringen.

Myndigheter, nämnder, föreningar m.fl. med skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts
7. Västtrafik
9. Miljöskyddsnämnden
Sakägare med skriftliga synpunkter som inte tillgodosetts
12. Brf Karamellen (Hjulet 1)
13. Boende i brf Karamellen (Hjulet 1, Nolhagagatan 5)
Förslag till beslut/Fortsatt arbete
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringarna av detaljplaneförslaget samt beslutar att hålla det
tillgängligt för granskning enligt 5 kap 18-21 §§ Plan- och bygglagen.

Planenheten
Cecilia Sjölin				Sara Ekelund		
Planchef				Planarkitekt
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Samhällsbyggnadskontoret
Handläggare: Sara Ekelund tfn 0322-61 63 47

Planbeskrivning

Utökat förfarande, dnr 2018.030 SBN
2020.008 KS
Kommunstyrelsen
Upprättad 2021-03-19

Granskningshandling
Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé
(Sörhaga 2:4 m.fl.)
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Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär
förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård samt att skapa bra tillgänglighet för gående
och cyklister till förskolan.
Planområdet omfattar delar av fotbollsplanen vid Nolhagaskolan.
I översiktsplanen är planområdet utpekat som värdefull kulturmiljö. Den östra delen av planområdet (Sörhaga
2:2, Sörhaga 2:3 och delar av Sörhaga 2:1 och Sörhaga 2:4) är också utpekat som sammanhängande område
med värdefull natur. Detaljplanen överensstämmer i huvudsak med översiktsplanen men avviker till viss del
då mark som pekas ut som sammanhängande område med värdefull natur, kan användas för skolverksamhet i
och med detaljplanen.
Den nya förskolan ska kunna inrymma ca 120 barn, vilket motsvarar sex avdelningar.
Planområdet ligger inom ett område där det finns risk för översvämning från Säveån. Huvudbyggnad ska
utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån + 62,4 meter över nollplanet inte skadar huvudbyggnadens konstruktion.
Delar av befintlig vändslinga som idag fungerar som tillfart till skolområdet övergår från gatumark till kvartersmark och regleras som skola. Kommunen säljer därmed marken till Fabs AB. Vändslingan byggs om och
förlängs.
Erosion i slänten vid Säveån finns idag främst i anslutning till brostödet i norra delen av området samt strax
söder ut. Befintligt erosionsskydd vid Säveån behöver därför kompletteras och förlängas.

±

Karta

maj 29, 20

Strandskydd från Säveån råder inom planområdet. Strandskyddet upphävs inom planområdet förutom inom
parkmarken närmast Säveån.
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Planområdet markerat med rött.
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Planprocessen

Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen och den består av flera olika skeden. Denna detaljplan tas fram
med utökat förfarande.
Samråd
Kommunen ska samråda detaljplaneförslaget med bland andra Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, kända
sakägare och boende som berörs. Samrådets syfte är att samla in information, önskemål och synpunkter som
berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. När samrådet genomförts kan planförslaget justeras
utifrån de synpunkter som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen.
Synpunkter från samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.
Granskning
När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och redigerats efter inkomna synpunkter ska det färdiga
förslaget vara tillgängligt för granskning. Inför granskningen ska kommunen underrätta dem som berörs av
förslaget, till exempel sakägare, boende och övriga som har yttrat sig under samrådet om förslaget till detaljplan.
Synpunkter från samrådet och granskningen redovisas i ett granskningsutlåtande.
Antagande och laga kraft
Detaljplanen antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare under tre veckors
tid möjlighet att överklaga detaljplanen. Därefter vinner planen laga kraft om den inte överklagas.
Detaljplanen befinner sig just nu i granskningsskedet.
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Planbeskrivning
1. Inledning
Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta en befintlig, temporär
förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård samt att skapa bra tillgänglighet för gående
och cyklister till förskolan.

Planhandlingar

Den juridiskt bindande handlingen är plankarta med bestämmelser. Till detaljplanen bifogas en Planbeskrivning och en Illustrationskarta. Dessa har ingen rättsverkan utan ska underlätta förståelsen av planen och vara
vägledande vid tolkningen av den.
Efter att samråd har skett och planförslaget varit tillgängligt för granskning upprättas också ett Granskningsutlåtande med samtliga skriftliga synpunkter på förslaget. En övrig handling är en Fastighetsförteckning.

Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutar årligen om planprioritering. Uppdraget att upprätta denna detaljplan ingår i prioriteringslistan.

Gällande detaljplan

För området gäller ”Detaljplan för Alingsås, Nolhaga park”, vilken vann laga kraft 2012-02-14.
Den gällande planen för planområdet anger ”Park”, ”Skola” och ”Idrott, inklusive byggnader för teknisk
försörjning”, samt prickmark. Prickmark innebär att marken inte får bebyggas. Inom området finns också
bestämmelsen ”u” vilken innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar och
bestämmelsen ”z” vilken innebär att tillfällig körbar förbindelse och parkering får anordnas vid evenemang.
Bestämmelsen ”y” innebär att marken får tillfälligt användas som tillfartsväg för behörig trafik. Bestämmelsen
”x innebär att marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. Grindar får ej finnas.
I planområdets östra del finns också en byggrätt för ”Skola, dessförinnan bostäder” till en högsta totalhöjd om
7 meter. Den norra delen av planområdet har bestämmelserna ”Infartsgata” och ”Gång- och cykelväg”.
Genomförandetiden för gällande detaljplan gäller fram till 2027. Den nya detaljplanen ersätter gällande detaljplan i berörda delar.

Planområdet

Planområdet ligger ca 0,5 km från Alingsås stadskärna i stadsdelen Sörhaga. Planområdet är ca 1,2 ha stort
och omfattar delar av fastigheten Sörhaga 2:4 (delar av skolgården vid Nolhagaskolan) vilken ägs av Fabs AB
och Sörhaga 2:1 (gata och delar av Nolhagaparken), som ägs av kommunen. Även fastigheterna Sörhaga 2:2
och Sörhaga (ägda av kommunen) ingår i planområdet. Inom Sörhaga 2:2 och Sörhaga 2:3 finns två bostadshus som tidigare fungerat som vaktmästarbostäder. Inom planområdet finns idag en temporär förskola.
I anslutning till planområdet ligger Nolhagaskolan, Nolhaga parkbad, tennishall och ishall.
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Planområdet inringat med rött.

Nyttjanderätt för förskolegård till förmån för den temporära förskolan finns inom planområdet (fastigheten
Sörhaga 2:1, ägd av Alingsås kommun). Nyttjanderätten innebär att Fabs AB kan använda delar av kommunens fastighet, Sörhaga 2:1 som förskolegård. Nyttjanderätten ska upphävas i samband med denna detaljplan.

Översiktsplan

I den kommuntäckande översiktsplanen har avvägningar gjorts mellan de motstående allmänna intressena att
bevara naturvärden och rekreationsområden samt att exploatera mark som är lämplig för bebyggelse. Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 31 oktober 2018.
I översiktsplanen är planområdet utpekat som värdefull kulturmiljö. Den östra delen av planområdet (Sörhaga
2:2, Sörhaga 2:3 och delar av Sörhaga 2:1 och Sörhaga 2:4) är också utpekat som sammanhängande område
med värdefull natur.
Detaljplanen överensstämmer i huvudsak med översiktsplanen men avviker till viss del då mark som pekas ut
som sammanhängande område med värdefull natur, kan användas för skolverksamhet i och med detaljplanen.
Enligt beskriven målbild i översiktsplanen ska invånarantalet växa på ett hållbart sätt, så att bebyggelsestrukturen främjar gång-, cykel och kollektivtrafik. Detta innebär att huvudparten av ny bebyggelse ska tillkomma i
anslutning till befintliga orter och i lägen med bra kollektivtrafik.

2. Bebyggelse
Befintlig bebyggelse

Planområdet omfattar delar av skolgården (bl.a. halva fotbollsplanen) vid Nolhagaskolan, vilken är en 7-9
skola (ca 400 elever) med integrerad grundsärskola. Inom planområdet finns också en temporär förskola med
två avdelningar (ca 40 barn). Inom den östra delen av planområdet finns två bostadshus (småhus) från 1960talet med lummiga trädgårdar som tidigare fungerat som vaktmästarbostäder.
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Nolhagaskolan ligger utmed Nolhaga allé och merparten av skolgården finns söder om skolan. Inom skolområdet finns fotbollsplan, ishall, tennishall, Nolhagahallen (sporthall) och Nolhaga parkbad.
Skyddsrum
Under Nolhagaskolans huvudbyggnad finns flera skyddsrum. Vid bygglovsprövning bör därför samråd ske
med sakkunnig expert inom området.
Bostäder
Området söder om Säveån ingår i stadsdelen Sörhaga. Område präglas av Albert Lilienbergs stadsplaneideal,
som tar inspiration av den engelska trädgårdsstaden. I området finns bostäder i form av friliggande villor från
framför allt 1910-talet till 1930-talet men även småhus från senare årtionden finns. Nordost om planområdet
och Nolhagagatan finns flerfamiljsbostäder i fem våningar från 2000-talets början och öster om planområdet
finns stadskärnan där bostadsbebyggelse av varierad form och från olika tidsåldrar, finns.
Befintlig service
Ca 1 km från planområdet finns Alingsås stadskärna där ett större utbud av service i form av livsmedelsbutik,
vårdcentral, handel m.m. finns.
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Flerfamiljshus nordost om planområdet.

Kulturhistoriskt värdefull miljö
Planområdet ligger naturskönt i anslutning till Säveån och Nolhaga park där Nolhaga slott finns. Slottet är
uppfört mellan 1879-1880 och ritad i italiensk nyrenässansstil. Nolhaga park och planområdet pekas i Alingsås
kommuns kulturmiljöprogram och översiktsplanen ut som en kulturhistoriskt värdefull miljö. Särskild hänsyn
till anpassning av kulturmiljöns värden ska tas vid förändringar inom området.
Två bostadshus som tidigare fungerat som vaktmästarbostäder inom fastigheterna Sörhaga 2:2 och Sörhaga 2:3
är byggda i blåbetong, vilket ett material som avger radon. Av denna anledning kan de inte sparas, utan måste
rivas. Fastigheterna kommer istället att användas som förskolegård.

Bebyggelse inom Sörhaga 2:2 och 2:3.

Ny bebyggelse
Ny förskola
Planförslaget möjliggör att uppföra en ny förskola som kan ersätta temporär förskola. Den nya förskolan ska
kunna inrymma ca 120 barn, vilket motsvarar sex avdelningar. Förskolan förses med två gårdar som vid behov
kan avskiljas. Området regleras med användningen skola i detaljplanen. Största byggnadsarea för huvudbyggnad regleras till 850 kvm vilket är ytan som förskolan får uppta i markplan. Utöver största byggnadsarea för
huvudbyggnad får komplementbyggnader byggas. För att säkerställa att angöring med tunga fordon kan ske
på ett trafiksäkert sätt vid förskolan och Nolhagaskolan, finns prickmark och korsmark i plankartan som styr
placeringen av huvudbyggnaden. Inom korsmark får mur och plank byggas.
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För att begränsa andelen skolgård som behöver tas i anspråk för ny förskola och därmed spara så mycket
friyta som möjligt för eleverna så medger detaljplanen att förskolan byggs till en högsta nockhöjd av 15 meter
över nollplanet. Detta motsvarar två våningar. Nockhöjden reglerar byggnadens högsta tillåtna höjd upp till
takkonstruktionens högsta del.
Gestaltning
Nolhagaskolan, som är byggd runt 1960, är i en till tre våningar och har fasad i gult tegel samt sadeltak som
är täckt med tegel. Skolan har en tidstypisk utformning med arkitektoniska kvalitéer och är intressant ur
arkitekturhistorisk synpunkt. Skolan är ritad av arkitekt Paul Hedqvist, en under mitten av 1900-talet välanlitad skolhusarkitekt. Runt 60 skolor runt om i landet är uppförda efter hans ritningar. Mer kända byggnader
signerade av honom är DN-skrapan och Västerbron i Stockholm. Hedqvist var förespråkare av funktionalismen och hans formspråk karakteriseras av kvadratiska proportioner och block som volym. Detta känns
igen i Nolhagaskolan, ett värdefullt arkitekturarv att förhålla sig till och inspireras av. Från Nolhagaskolans
tegelarkitektur kan inspiration finnas till hur man i den nya förskolebyggnaden hanterar volymen, byggnadens
kropp samt fasad- och takmaterial.

Nolhagaskolan

Nolhagaskolan

Eftersom planområdet i översiktsplanen pekas ut som en kulturhistoriskt värdefull miljö är det viktigt att den
nya förskolan och Nolhagaskolan samspelar. Utformningen av den nya förskolan regleras därmed till viss del
med planbestämmelser. Fasaderna på förskolans huvudbyggnad ska i huvudsak vara av puts, tegel eller trä.
Taket på förskolans huvudbyggnad ska inte vara pulpettak eller motstående pulpettak (dvs. pulpettak som
lutar mot varandra).

Sektion genom möjlig utformning av ny förskola (till vänster) och Nolhagaskolan till höger. Nockhöjder och byggnadshöjder är
angivna i mm. Sektion gjord av Kaka arkitekter.
8
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Energieffektiva byggnader
”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2011. De övergripande
målen är att begränsa vår klimatpåverkan och att byggnader inte ska påverka människors hälsa negativt. Vad
gäller energianvändning krävs bättre energieffektivitet än gällande byggnorm.
Terränganpassning
Bebyggelsen ska anpassas till terrängen så långt det är möjligt och nivåförändringar tas upp genom olika höga
socklar, suterrängvåningar, grundläggning på plintar o.dyl. Vid p-platser tas större nivåskillnader upp med
stödmurar och uppfyllnader. Genom att sträva efter att inte göra om terrängen kan befintlig vegetation sparas i
högre grad.
Komplementbyggnader
Komplementbyggnader ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns. 
Tillgänglighet
Inom större delar av planområdet är marken relativt plan. Parkmarken sluttar dock mot Säveån.
Lokaler ska alltid vara tillgängliga för rörelsehindrade. Markplaneringen skall utföras så att personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter som entréer m.m. utan problem.
Föreskrifter finns i Boverkets Byggregler, BBR. Ramp med maximal lutning 1:20 ska kunna anordnas till entré
vid behov enligt VG-regionens riktlinjer
Ljussättning
Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide samt i rapporten ”Tryggt och jämställt ljus”. Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva karakteristiska detaljer/miljöer och underlätta orientering. För
belysning på kvartersmark och längs gång- och cykelstråk används stolpar med ca 4 m höjd till armaturen,
alternativt låga pollare eller vägghängning på byggnader. Samtliga armaturer inom kvarteret bör ha en enhetlig
karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området. Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och neutral
färgtemperatur. Att armaturerna är väl avbländade är viktigt för att inte förstöra människors mörkerseende
så att delområden med lägre ljusnivåer upplevs som alltför mörka och otrygga. Enligt 8 kap 3 § plan- och
bygglagen ställs krav på ljusanordningar likaväl som på byggnader. Kommunens antagna riktlinjer tillämpas
vid bygglovsprövning.

3. Gator och trafik
Befintligt gatunät, angöring och trafikmängder
Gatunät och angöring
Angöring till planområdet sker via korsningen Nolhagagatan, Nolhaga allé och Sidenvägen. Från korsningen,
vilken är en upphöjd fyrvägskorsning med högerregel, leder en infartsgata i form av en vändslinga, trafiken in
till befintlig, temporär förskola. Vändslingan används idag även av föräldrar som skjutsar sina barn med bil till
Nolhagaskolan.
För Nolhagagatan och Sidenvägen är hastighetsbegränsningen 40 km/h och för Nolhaga allé är hastighetsbegränsningen 30 km/h.
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Trafikmängder
En trafikutredning för Sörhaga har gjorts av Cowi 2019-01-31. Kommunala trafikmätningar har utförts på
Nolhaga allé, Sidenvägen, Nolhagagatan och Mjörngatan 2004, 2011 samt 2013. För att få fram trafikmängder för 2018 på Nolhaga allé och Sidenvägen har trafikmängderna räknats upp från mätningarna ovan med
hjälp av Trafikverkets generella uppräkningstal för trafikökning.
Ett antagande om trafikflödet för Sidenvägens södra del har gjorts. Antagandet bygger på att trafiken till/från
Mjörngatan och Sidenvägens norra del även passerar Sidenvägens södra del. Den södra delen av Sidenvägen
trafikeras då av 3710 fordon per dygn (uppräknad trafik 2018).
Nolhaga allé trafikeras av 2530 fordon per dygn (uppräknad trafik 2018). Vid Nolhagagatan gjordes en trafikmätning 2018 vilken visar att 5330 fordon per dygn trafikerar gatan.

Trafikmängder

Trafikalstring, trafiksystemets robusthet och ny tillfart
Trafikalstring och trafiksystemets robusthet
I trafikutredningen för Sörhaga (Cowi 2019-01-31) har trafiksystemets robusthet till följd av trafikalstringen
till den nya förskolan, studerats genom en kapacitetsanalys. Trafikalstring ’hög’ har använts i kapacitetsanalysen. Enligt utredningen är det emellertid osannolikt att trafikalstring ’hög’ inträffar i verkligheten. Trafikalstring ’hög’ innebär 2,0 bilresor per barn och dygn till den nya förskolan samt att 90 procent av lämning
respektive hämtning ske under förmiddagens respektive eftermiddagens maxtimme. Trafikalstring ’hög’
innebär också att samtliga barn är på plats, ingen samåkning äger rum samt att alla barn åker bil till förskolan
alla dagar i veckan.
Ca 21 pedagoger antas arbeta vid den nya förskolan, vilket motsvarar 3,5 pedagoger per 20 barn (motsvarar
planerad personaltäthet för förskolor enligt SKL). För personalen gäller 0,8 bilresor per sysselsatt och dygn.
Hälften av de anställda antas anlända till förskolan under förmiddagens respektive eftermiddagens maxtimme.
Kapacitetsanalysen visar att korsningen Nolhaga allé, Nolhagagatan och Sidenvägen klarar trafikalstring ’hög’.
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För att ta höjd för ytterligare trafikökning till det nyöppnade Nolhaga parkbadet har en känslighetsanalys för
korsningen gjorts. Känslighetsanalysen visar att korsningen utöver trafiken till den nya förskolan (trafikalstring ”hög”), klarar ett ytterligare tillskott av trafik på 35 procent i respektive anslutning.
Korsningen i sin nuvarande utformning, bedöms därmed klara tillkommande trafik till den nya förskolan och
Nolhaga parkbad.
Ny tillfart
Delar av befintlig vändslinga som fungerar som tillfart till skolområdet övergår från gatumark till kvartersmark och regleras som skola. Kommunen säljer därmed marken till Fabs AB. Vändslingan byggs om och
förlängs.
Då befintlig vändsling idag används av föräldrar som skjutsar sina barn med bil till Nolhagaskolan avsätts
utrymme för att kunna anordna en mer ordnad avsläppningszon för upp till fyra bilar i den västra delen av den
nya tillfarten. Hämtning och lämning av elever på Nolhagaskolan sker idag även vid andra platser runt om
skolan.
Nödvattenstation finns söder om planområdet. Kommunen tecknar avtal med exploatören vilket reglerar att
kommunen ges rättigheten att nyttja kvartersmarken för att kunna angöra nödvattenstationen med tunga
fordon.

Skolområdet idag. Planområdet inringat med rött.

Gång- och cykeltrafik

Längs den södra sidan om Nolhaga allé finns gång- och cykelväg och längs den norra sidan finns gångväg.
Gång- och cykelväg finns längs den västra sidan om Sidenvägen och även på båda sidor om Nolhagagatan.
Cykelvägen längs den södra delen av Nolhagagatan fortsätter längs befintlig vändslinga och vidare in i
Nolhaga park. När vändslingan byggs om, breddas den del av gång- och cykelvägen som kommer finnas längs
med vändslingan, med ca 1 m.
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Övergångsställen samt cykelpassager finns över Sidenvägen och befintlig vändslinga som leder trafiken in till
skolområdet. Gångpassage finns över Nolhaga allé. Söder ifrån kan gående och cyklister angöra planområdet
via befintlig gång- och cykelväg som sträcker sig från Rönnvägen i Sörhaga och genom Nolhaga park.
Gång- och cykelvägen i Nolhaga park är sammankopplad med en asfalterad yta för gående och cyklister inom
skolområdet (öster om tennishallen).

Befintlig gång- och cykelpassage över Nolhagagatan och
vändslinga som leder trafiken in till skolområdet.

Befintlig vändslinga som leder trafiken in till skolområdet.

När vändslingan byggs om breddas den del av gång- och
cykelvägen som kommer finnas längs med vändslingan, med
ca 1 m.

Alingsås järnvägsstation ligger cirka en kilometer från planområdet. Till stationen tar det cirka tio minuter
att gå och cirka tre minuter att cykla från planområdet. Inom planområdet kan yta för gående och cyklister
anordnas längs den östra sidan i vändslingan när denna byggs om. Ytan kan sammanlänkas med befintlig
gång- och cykelväg som sträcker sig genom Nolhaga park och vidare öster ut längs med Nolhagagatan. Yta
som fungerar som gångpassage för högstadieelever som blir avsläppta vid avsläppningszonen i den ombyggda
vändslingan, kan anordnas på den västra sidan i vändslingan.

Kollektivtrafik

Vid Sidenvägen finns en busshållplats (Nolhaga skola). Stadsbusslinje 1 samt linjerna 565 och 566, trafikerar
hållplatsen. Linje 1 avgår ca varje kvart under dagtid. Under kvällar och helger avgår linje 1 ca en gång i
timmen.
12
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Parkering för bilar

Parkering för besökare och personal kan anordnas i anslutning till den nya förskolan. Parkeringsbehovet för
förskolor kan antas vara större än för skolor då föräldrar antas parkera ca 15 minuter för att hämta och lämna
sina barn till skillnad från vid skolor där parkering inte alltid är nödvändig utan hämtning och lämning t.ex.
kan ske via en avsläppningszon. Parkeringsbehovet för ny förskola har därför utretts i trafikutredningen för
Sörhaga (Cowi, 2019-01-31).
Parkeringsbehovet för den utbyggda förskolan baseras på antalet fordon under förmiddagens maxtimme vid
vändslingan vid den nya förskolan. Två olika scenarion för fordonsrörelser under förmiddagens maxtimme har
studerats, ett utifrån trafikalstring låg (1,5 bilresor per barn och dygn varav 90 procent av lämning/hämtning
under maxtimmen) och ett utifrån trafikalstring hög (2,0 bilresor per barn och dygn varav 90 procent av
lämning/hämtning under maxtimmen).
Förmiddagen väljs då erfarenheter visar på att vårdnadshavare förutsätts anlända till förskolan för lämning
under en kortare tidsperiod på morgonen, än under hämtning på eftermiddagen. Det är också troligt att
trafiken inte är jämt fördelad under maxtimmen, det troliga är att det är fler som kommer klockan 07.45 till
skillnad från klockan 7.15. Därmed antas att 30 procent av vårdnadshavarna anländer under maxkvarten.
Beräkningen av parkeringsbehovet har utgått ifrån hälften av fordonsrörelserna (då vårdnadshavare kör därifrån efter lämning och hämtning) och som beskrivs ovan att 30 procent av vårdnadshavarna anländer under
maxkvarten samt personalens behov för parkering.
Ca 21 pedagoger antas arbeta vid den nya förskolan. För personalen gäller 0,8 bilresor per sysselsatt och dygn.
Hälften av de anställda antas anlända till förskolan under maxtimmen. Till skillnad från vårdnadshavare har
de anställda endast en fordonsrörelse då deras bilar förväntas stå parkerade under hela arbetsdagen.
Parkeringsbehovet för den nya förskolan (120 barn) för trafikalstring låg är ca 33 parkeringsplatser och ca 41
parkeringsplatser för trafikalstring hög. Då det är högst osannolikt att trafikalstring hög inträffar, bedöms
parkeringsbehovet vara ca 33 parkeringsplatser. Illustrationsplanen visar att 37 parkeringsplatser och 6 hämtaoch lämna platser kan anordnas inom planområdet. Det är dock vid bygglovsprövningen som aktuellt behov
fastställs och det avgörs om tillräckligt med parkeringsplatser kan skapas vid byggandet.

Parkering för cyklar och barnvagnar

Tillräckligt med cykelparkering ska redovisas vid bygglovsprövning. Cykelparkeringsnorm saknas för förskola
men 20-25 cykelparkeringsplatser per 1000 kvm bruttoarea kan vara vägledande vid bygglovsprövning.
Cykelparkering och barnvagnsparkering kan anordnas i nära anslutning till den nya förskolans entréer t.e.x.
inom den prickade eller korsmarkerade marken i detaljplanen. Platserna bör vara tillräckligt stora, säkra och
väderskyddade.

Räddningsvägar

Räddningstjänstens fordon ska kunna parkeras inom 50 meter från byggnaders angreppsvägar. Räddningsvägen måste vara hinderfri och ha en bredd på minst 3,5 m och en fri höjd på minst 4,5 m. Den nya vändslingan
inom kvartersmarken kommer även att fungera som räddningsväg för utryckningsfordon. Utrymningsväg
från Nolhagaskolan finns idag i den östra delen av huvudbyggnaden. En trappa finns från byggnaden ner till
en markyta vid befintlig vändslinga. Av utrymningsskäl behöver en markyta fortsättningsvis finnas nedanför
utrymningsvägen. Markytan kommer även att fungera som gångpassage för högstadieelever som blir avsläppta
vid avsläppningszonen i vändslingan. Brandpost finns 140 m från ny förskola.
Riksintresse kommunikationer
Planområdet berörs inte av riksintresse för kommunikationer.
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4. Mark och vatten
Natur och vegetation
Sammanhängande område med värdefull natur och naturvårdsområde
Området vid Säveåns stränder är i översiktsplanen utpekat som ett sammanhängande område med värdefull
natur och klassas som naturvårdsområde. Naturvårdsområdet har klassningen B och bedöms inhysa mycket
värdefull natur men kan inte likställas med ett naturreservat och är inte skyddat enligt miljöbalken. Det är
endast en mindre del av planområdet (östra delen), som berörs av naturvårdsområdet.
Inom området där den nya förskolan och förskolegården ska uppföras bedöms inga skyddsvärda biotoptyper
eller skyddade arter finnas.
Vegetation inom fastigheterna Sörhaga 2:1 2:2, 2:3 och 2:4.
En naturvärdesbedömning med förslag till skötselåtgärder togs fram för Nolhaga 1993 (Scandiaconsult Väst
AB och Naturcentrum AB, 1993) där hela Nolhagaområdet (inklusive planområdet) studerats översiktligt.
Syftet med rapporten var bl.a. att lokalisera områden med höga naturvärden. De partier av Nolhaga som hyser
värdefull natur har studerats närmare i syfte att utarbeta skötselförslag för att vårda områdenas naturvärden.
Planområdet har dock inte studerats närmare då detta område inte ansågs inhysa värdefull natur.
I naturvärdesbedömningen finns en bilaga ”Naturtypsinventering över Nolhaga”. I naturtypsinventeringen
benämns delar av planområdet om trivial lövskog, bestående av blandad lövskog av främst björk, asp, rönn,
klibbal, sälg men även hägg och oxel.
Inom fastigheterna Sörhaga 2:2 och 2:3 finns de två bostadshusen som tidigare fungerat som vaktmästarbostäder. I befintliga trädgårdar finns bland annat tall, avenbok, kastanj samt ett par fruktträd och buskar.
Inom den östra delen av fastigheten Sörhaga 2:4 finns blandad lövskog av bland annat björk, rönn, al och
hägg. Lönn, alm, och kastanj förekommer också.
Byggrätten för den nya förskolans huvudbyggnad kommer inte att medges i den östra eller södra delen av
planområdet utan området kommer att användas som förskolegård. Befintlig vegetation inom den nya
förskolegården bör i så stor utsträckning som möjligt sparas för att möjliggöra lek i naturmiljö. Träd som bör
bevaras finns illustrerade i illustrationsplanen. Försiktighetsåtgärder som skonsamma metoder för schaktning
bör vidtas och byggstaket bör sättas upp för att skydda träd under byggnationen. Inom Sörhaga 2:1 (befintlig
vändslinga/gatumark) finns idag tre björkar som kommer att behöva tas bort när den nya tillfartsvägen byggs.
Eftersom träden inom befintlig vändslinga samt träden i trädgårdarna på fastigheterna Sörhaga 2:2 och 2:3
idag står på kommunal mark gäller Trädplan för Alingsås kommun (antagen 2012). Trädplanen kan ses som en
arbetsplan för renovering, bevarande och utveckling av stadens trädbestånd. Enligt Trädplanen ska de träd som
behöver tas ner ersättas enligt principen ”ett träd ner, tre nya upp”. Nya träd ska planteras inom kommunal
mark, i närheten och väl synliga från den plats där de träd som behöver tas ner, står idag.
Värdefull natur i närområdet
Cirka 900 meter från planområdet finns Nolhagaviken liksom alkärret, det s.k. ”Kongo” vilka är naturreservat
och Natura 2000-område. Naturreservatets syfte är att bevara våtmarksmiljön och därtill knutna ornitologiska
och botaniska värden samt säkra förutsättningarna för ett naturorienterat friluftsliv. Planförslaget bedöms inte
påverka Nolhagvikens naturreservat eller Natura 2000-områdets hydrologi, trädkontinuitet och liknande på
ett betydande sätt. Tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken bör därför inte behövas.
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Vatten

I anslutning till planområdet finns Säveån. Ån är 70 km lång från sjön Säven till utloppet i Göta älv. Säveån
är kommunens största vattendrag och avvattnar stora delar av dess yta. På sin väg till Göta älv passerar den
Mjörn, Sävelången och Aspen.

Lek och rekreation/Friytor

Friytor för lek och utevistelse ska finnas för förskoleverksamheten. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för
att ordna både friyta och parkering ska man, enligt PBL 8:9, i första hand ordna friyta.
Kommunen bestämmer enligt PBL vad som är tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse och det är i
detaljplaneringen som behovet av friyta ska vägas gentemot andra enskilda och allmänna intressen.
Boverkets allmänna råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande
verksamhet och Boverkets rapport ”Gör plats för barn och unga” (2015) anger riktlinjer för anordnande och
placering av friytor. Friyta för lek och utevistelse omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand

Träd inom förskolegården ger skugga och möjliggör lek i
naturmiljö.

vid sin utevistelse och därmed inte parkeringsplatser och ytor avsedda för lastning och lossning till exempel.
Vid planering av friytor för lek och utomhusvistelse bör man särskilt beakta friytans storlek, utformning,
tillgänglighet och säkerhet samt förutsättningar för att bedriva ändamålsenlig verksamhet. Med ändamålsenlig
verksamhet avses att friytan ska kunna användas till lek, rekreation samt fysisk och pedagogisk aktivitet för
den verksamhet som friytan är avsedd för. Om tomten är bebyggd får kraven anpassas och tillgodoses i skälig
utsträckning.
Friytans placering
Då detaljplanen möjliggör en stor förskola med ca 120 barn behövs en förskolegård som kan delas upp.
Friytan (förskolegårdarna) kommer att ligga i direkt anslutning till huvudbyggnaden och barnen kan på ett
enkelt och trafiksäkert sätt ta sig dit på egen hand eller tillsammans med personalen.
Friytans storlek
Boverket framhåller att vid bedömningen om friytan är tillräckligt stor bör hänsyn tas till både storleken på
friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått på friyta är 40 m² per förskolebarn.
Cirka 44 m² friyta per förskolebarn kan tillskapas inom planområdet.
Eftersom delar av Nolhagaskolans skolgård kommer att tas i anspråk är det viktigt att titta på hur mycket
friyta som blir kvar efter att den nya förskolan byggts. För grundskolor anger Boverket att 30 m² per elev är
ett rimligt mått på friyta. Idag finns det cirka 34 m² friyta per elev. När förskolan byggts kommer det finnas
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cirka 24 m² friyta per elev. Då Nolhagaskolan redan är etablerad inom planområdet är 24 m² friyta per barn
ett godtagbart frånsteg från riktlinjen om 30 m² friyta per elev. För att inte ta i anspråk mer skolgårdsyta än
nödvändigt, byggs den nya förskolan i två våningar.
För att säkerställa att tillräckligt stor friyta kan tillskapas finns planbestämmelser som reglerar storleken och
utbredningen av bebyggelsen.
Friytans kvalitéer varierad terräng och vegetation
Inom den nordöstra delen av den nya förskolegården finns vegetation i form av träd och buskar som fungerar
som skydd mot sol och skapar möjlighet för lek i naturmiljö. Träden pekas ut i illustrationskartan och bör
bevaras.
Inom den del av gården som kommer att ligga på befintlig fotbollsplan saknas idag vegetation vilket innebär
att gården under stora delar av dygnet kommer att vara förlagd i solljus. För att få mer gynnsamma värme- och
skuggförhållanden på gården bör därför träd planteras.
Friytans kvalitéer och tillgänglighet
Alla barn ska kunna använda och vara delaktiga i utemiljön på skolgården. Tillgänglighet är en förutsättning
för att alla barn ska kunna ta sig fram på gården och det ska vara lätt att orientera sig så att man känner sig
trygg. Barn med funktionsvariation kan ha svårigheter med att sortera sinnesintryck vilket kan leda till trötthet och koncentrationssvårigheter. Utemiljön behöver därför innehålla bl.a. reträttplatser som erbjuder paus
och återhämtning.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen inom planområdet. Om man vid grävning eller annat
arbete påträffar fornlämning föreligger anmälningsplikt enligt Kulturmiljölagen (2 kap. Fornminnen).

Geoteknik och erosion
Geoteknik- Tyréns utredning 2019
Tyréns har 2019-12-19 utfört en geoteknisk utredning för förskolan. Syftet med undersökningen var att utreda
geotekniska förhållandena inför detaljplanearbete, stabilitetskontroll mot Säveån inklusive erosionsskydd inom
området. Utredningen har baserats på två undersökningspunkter från en tidigare undersökning år 2006 som
är utförda i släntkrön mot Säveån norr om området. Punkterna har genomförts ner till 6 m under markytan
och har bedömts till friktionsjord. Tyréns stabilitetberäkning mot Säveån har därefter antagit friktionsjord i
form av sand till större djup, ca 12 m under markytan. Stabiliteten bedömdes som tillfredsställande både för
befintliga förhållanden och uppfyllningar till nivån +62. Risken för skred i planområdet bedömdes som låg.
En planbestämmelse om att maximal markbelastning inom parkmarken vid Säveån är 5 kPa, finns i gällande
detaljplan och finns också på plankartan i denna detaljplan.
Geoteknik- Swecos utredning 2020
En ny geoteknisk utredning har gjorts av Sweco 2020-12-18 för att kontrollera Tyréns antagande om jordlagerföljd. Undersökningarna har utförts till större djup och verifierat att marken består av friktionsjord ner
till ca 9 - 10 m under markytan, därefter förekommer ställvis lera och silt. Tyréns utförda stabilitetberäkning
mot Säveån stämmer därför inte med antagen mäktighet av sand eftersom det bedöms underlagras av lera och
silt efter ca 9 - 10 m under markytan. För att bekräfta resultatet av stabilitetsberäkning mot Säveån behöver
nya undersökningar utföras till större djup i läge för släntkrön. Nedan presenteras en sammanställning av
utredningen gjord av Sweco 2020.
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Topografi & ytbeskaffenhet
Undersökningsområdet är relativt plant med uppmätta marknivåer från ca +61,2 till +62,2. Området består
enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jordartskarta av svämsediment, sand och postglacial sand.
Uppskattat jorddjup inom undersökningsområdet är enligt SGU:s jorddjupskarta, 30 -50 meter under befintlig
markyta.
Jordlagerföljd
Jordartsbenämning har utförts av fältgeotekniker i samband med skruvprovning. En geoteknisk undersökningspunkt representerar en större yta, där jordlagerföljden inom området kan avvika från punkten på grund
av lokala variationer. Skruvprovtagning med upptagning av jordprover har genomförts ner till mellan 2 – 12 m
under markytan där provtagningen har avslutats utan att stopp erhållits.
Marken består generellt av ett övre täcke av antingen sandig mulljord eller fyllning av sand till ca 1 – 2 m
under markytan. Därefter förekommer sand med mäktighet ca 7 – 10 m, och sedan lerig silt till provtagningsstopp. Det bör dock observeras att det även har påträffats trärester ca 4,5 – 7,3 m under markytan i vissa
punkter.
Bergdjup
Djup till bergöveryta är inte fastställd inom undersökt område. Bergfria djup varierar mellan 8,0 – 28,7 m
under markytan, baserad på utförda CPTu-sonderingar där stopp antingen har avslutats utan att stopp erhållits
eller att sonderingen ej kan neddrivas ytterligare enligt för metoden normalt förfarande. Observera att bergfria
djup enbart är giltigt för det läge som sonderingen har utförts i.
Stabilitet och sättningar
Inom området förekommer jordar med inslag av lera och silt som är flytbenägna, erosionskänsliga och förlorar
hållfasthet vid vattenmättat tillstånd vilket måste beaktas vid schaktarbeten. Siltjordar är dessutom mycket
tjälfarliga.
I friktionsjorden anses inga bärighetsproblem föreligga samt att sandjordarna anses stabila i fuktigt tillstånd,
men kan rasa vid uttorkning eller vattenöverskott. Det bör tas hänsyn till att vibrationer från exempelvis tunga
maskiner i löst lagrad sand, kan leda till skred.
Eftersom byggnation enligt illustrationskarta ligger långt ifrån släntkrön samt att marken består av friktionsjord till ca 9 - 10 m under markytan, bedöms inga stabilitetsproblem mot Säveån föreligga förutsatt att grundläggning och markarbeten utförs enligt AMA Anläggning 17. Sättningarnas storlek är beroende av tillförd
last och konstruktionens storlek. Vid grundläggning med platta på mark på packad fyllning ovan fast lagrad
friktionsjord kan sättningarna förväntas bli obetydliga för nettolast ca 20 kPa. Sättningar i friktionsjorden
kommer i dessa lägen att uppstå snabbt och under byggskedet, samt att mindre sättningar kan förväntas uppstå
i underliggande lerlager men som inte kommer att påverka byggnaden.
Grundläggning
Det rekommenderas att utföra nya sättningsberäkningar när laster och konstruktionens storlek är fastställd.
Detta för att kunna bekräfta resultatet av denna undersökning. Grundläggning bedöms kunna utföras i
geoteknisk kategori 2 (GK 2) och säkerhetsklass 2 (SK2). Det bedöms kunna utföras med platta på mark på
en packad bädd enligt AMA Anläggning Tabell CE/4 med material enligt Tabell CE/1. Grundläggning ska
ske på väldränerat och frostfritt djup eller frostskyddat genom termisk isolering. Marken klassas som låg- till
normalradonmark. Byggnader skall därför grundläggas radonskyddat.
Schakt- och markarbeten
Alla schakt och markarbeten skall utföras enligt AMA Anläggning 17. Packning ska utföras enligt tabell CE/4
med material enligt tabell CE/1. Packning eller fyllning får inte utföras med eller mot tjälad jord.
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Schaktarbeten i samband med nederbörd, tjälad jord eller i perioder av tjällossning ska undvikas. Det
förutsätts att grundvattennivån ligger minst 0,5 m under lägsta schaktbotten. Vid bedömning av erforderliga
släntlutningar ska generella anvisningar i AB Svensk Byggtjänst och Statens geotekniska instituts (SGI) skrift
”Schakta säkert” beaktas.
Dimensionering
Plattgrundläggning dimensioneras i SK2 enligt SS-EN 1997-1, IEG Rapport 1: 2008 rev 2 TD Grunder samt
IEG Rapport 7:2008 Plattgrundläggning.
Permanenta geokonstruktioner kommer dimensioneras enligt BFS 2015:6 - EKS 10.
Entreprenören bedömer och ansvarar för behovet och omfattningen av temporära stödkonstruktioner. Dimensionering av temporära konstruktioner ska utföras i enlighet med BFS 2015:6 - EKS 10, Eurokod 7 del 1 kap.9
och IEG Rapport 2:2009 TD Stödkonstruktioner.
Utförandeplan och kontrollplan
Utförandeplan ska upprättas i samråd med geoprojektör för geokonstruktioner i GK 2 enligt IEG Rapport
2:2008 TD Grunder kap 5.3.2.2.
Kontrollplan med innehållande riskanalys ska upprättas i enighet med Eurokod 7 kap 4.2 innan utförande av
markarbeten och eventuella grundvattensänkningar. Riskanalysen ska beröra bland annat vibrationsalstrande
arbeten.
Erosion- Tyréns utredning 2019
I utredning gjord av Thyréns 2019 gjordes en kartläggning av erosion vid Säveån. Slänterna mot Säveån är ca
5 till 7 m höga och lutar ca 1:2,5 till drygt 1:3. Erosion pågår främst i anslutning till brostödet i norra delen
av området samt strax söder ut. Längs delar av parkmarken i planområdets östra del finns idag ett erosionsskydd (grön sträckning). Erosionsskydd ska anläggas i anslutning till brostöd och söder ut fram till befintligt
erosionsskydd (röd sträckning i bilden). Erosionsskyddet bör anläggas upp till nivån +59,5 för att klara höga
vattennivåer vintertid. Lämpligen används samma typ av erosionsskydd som befintligt (krossmaterial/samkross
i grövre fraktioner). Erosionsskyddet läggs i samma lutning som befintlig, opåverkad slänt. Lutningen ska inte
vara brantare än 1:2. Vid mörkblå sträcka finns sammanhängande jordsläpp i anslutning till vattenlinjen.
Längs ljusblå sträcka finns ställvisa jordsläpp som i storleksordningen uppgår till ca 5 m2. Vidare rekommenderas det att erosionsskydd anläggs längs de båda blå sträckorna där det idag finns jordsläpp.

I röd sträckning ska erosionsskydd anläggas.
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Erosion- Swecos utredning 2020
Sweco har 2021-03-09 gjort ett Pm för hur erosionsskydd vid Säveån påverkar strömningsförhållanden, vattenkvalitet samt erosion på andra platser längs ån. Utredningen visar att Säveån inte påverkas negativt i någon
större utsträckning av nya erosionsskydd vid Säveån.
I Pm:et utreds endast var pågående erosion kan stoppas genom anläggande av de erosionsskydd som redovisas
i geoteknisk utredning gjord av Tyréns 2019. Ingen bedömning har gjorts av släntens stabilitet ur geoteknisk
synpunkt. Att utföra ett erosionsskydd i slänten kan innebära att det pådrivande momentet för glidytor ökar,
vilket kan medföra större risk för små, lokala utglidningar och skred i slänten. En geoteknisk bedömning bör
göras i samband med detaljprojektering, innan ett erosionsskydd påförs.
Erosionsskydd på ”röd” sträcka
Det rekommenderas att ett erosionsskydd placeras på sträckan mellan brokonen och början på den redan
erosionsskyddade ”gröna” sträckan. Här kan erosionsskyddet med fördel fylla ut bukten i strandlinjen, så
undviker man plötsliga sektionsförändringar som stör strömningen och skapar virvlar.
På denna sträcka finns möjlighet att välja olika sorter av erosionsskydd, företrädesvis av hård eller kombinerad
typ. Befintliga träd bör bevaras och skyddas under arbetenas utförande.
Planbestämmelse om att erosionsskydd ska anläggas mellan brokonen och befintligt erosionsskydd (röd sträckning), finns i plankartan. Anläggandet av erosionsskyddet bedöms vara vattenverksamhet som kräver anmälan
enligt miljöbalken. Kommunen ansvarar för att skicka in anmälan till länsstyrelsen under detaljplaneprocessen.
Hårda erosionsskydd
Hårda erosionsskydd kan utgöras av:
•
Slänt av sten eller krossmaterial
•
Betongmadrasser
•
Gabioner, gabionmadrasser
•
Pålpalissader
•
Murar
•
Spont
En slänt av krossmaterial är det vanligaste sättet att skydda en slänt på ett vattendrag mot erosion. Slänten kan
inte vara för brant, vanligen strävar man efter att den ska ha lutning 1:2. Madrasser av betong eller gabioner
kan stå mycket brant. Betongmadrasser kan levereras infärgade, till exempel gröna, för att bättre smälta in i
miljön. De är ändå inte särskilt estetiskt tilltalande.
Mjuka erosionsskydd
Det som brukar kallas mjuka erosionsskydd, bland annat av SGI (Statens Geotekniska Institut), är olika
former av vegetation. Växtlighet längs ett vattendrag fungerar ofta bra som erosionsskydd. Växternas rötter
binder sedimenten. Gräs och örter har grundare rotsystem medan buskar och träd har djupare rotsystem. Den
del av växten som är över markytan har en dämpande effekt på vågor och fördröjer vatten vid översvämning,
till exempel vass och strandnära vegetation. Vid höga vattenhastigheter och höga vattennivåer får växterna en
bromsande inverkan på vattnet.
Uppvuxna träd har ett stort rotsystem som armerar och binder jorden på ett effektivt sätt. Befintliga träd bör i
största möjliga utsträckning bevaras.
Gräs och örter kan etableras på olika sätt. Det finns färdiga växtbäddar som består av mattor/madrasser av
exempelvis jute- eller kokosväv, preparerade med frön och pluggplantor. Madrasserna kan spikas fast i under-
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liggande jord med träspik. Den gör att plantor och frön hålls på plats även i mycket branta slänter och skyddas
från att eroderas bort av strömmen i vattendraget eller överströmmande ytvatten tills plantornas rötter hunnit
etablera sig i underlaget.
Kombinerade erosionsskydd
Kombinerade erosionsskydd är ofta ett stenmaterial kombinerat med växter. De är gynnsammare för den
biologiska mångfalden än traditionella hårda erosionsskydd. Kombinerade erosionsskydd kan utformas på
många olika sätt, till exempel bara sten under medelvattenytan och växter över medelvattenytan, alternativt
sten i hela strandbrinken kombinerat med växter över medelvattenytan. En gabionmadrass kan utgöra den
”hårda” delen av ett kombinerat erosionsskydd. Antingen kan plantor och frön etableras direkt i stenmaterialet,
eller så kan en växtbäddsmadrass placeras i själva nätkorgen. Ett erosionsskydd med gabionmadrass kan placeras i en brantare slänt än ett obundet stenmaterial.
Allmänna rekommendationer för det aktuella området
Ett erosionsskydd på en viss sträcka av åstranden påverkar inte erosionen uppströms, nedströms eller på
motsatt sida av ån så länge man inte förändrar sektionen. Om erosionsskyddet ligger i samma nivå som den
ursprungliga slänten förändras ingenting. Om man däremot bygger på slänten med ett erosionsskydd som har
en viss tjocklek, kanske 0,5 m, och/eller gör slänten flackare för att komma ner till en lutning 1:2 förändras
tvärsnittsarean i ån. Man skapar då en förträngning, en strypning. Det gör att vattenhastigheten ökar i det
smalare tvärsnittet. Man kan också skapa en mindre dämning på en begränsad sträcka uppströms. Bygger
man på stranden med ett erosionsskydd på ena sidan av ån men inte på den andra, ökar vattenhastigheten i
tvärsnittet samtidigt som huvudströmmen pressas närmare motsatt sida. Det kan leda till ökad erosion på den
motsatta sidan, naturen strävar efter att återställa den tidigare tvärsnittsarean. Om den motsatta sidan är en
”innerkurva” där det normalt sett sker en ackumulation av sediment, blir det kanske bara en minskad deposition.
Plötsliga sektionsförändringar stör också vattenströmningen. Om ett erosionsskydd som bygger på en slänt
slutar mycket abrupt, kan det ge upphov till en bakvirvel som skapar lokal erosion omedelbart nedströms
erosionsskyddet.
Nedströms ett erosionsskydd påverkas inte erosionsförhållandena. Även om ett uppströms liggande erosionsskydd har orsakat en strypning, återgår vattenhastigheten och strömningen mycket snabbt till ursprungliga
förhållanden så fort avsmalningen av sektionen upphört. Det är alltså gynnsamt om ett erosionsskydd inte
förändrar tvärsektionen på ån. Ibland kan man schakta ur en ”låda” där erosionsskyddet placeras, så att ytans
nivå inte förändras. En annan möjlighet är att kompensationsschakta, så att tvärsektionsarean förblir
oförändrad.
Miljökvalitetsnorm vatten bedöms inte påverkas av erosionsskydd. De utformas på ett sådant sätt att strömningsförhållanden inte förändras nämnvärt. Inte heller morfologiskt tillstånd i vattendrag bedöms påverkas i
någon större grad. Genom att erosionsskyddet anpassas till befintlig slänt förändras knappast parametrarna
”vattendragsfårans form” eller ”vattendragsfårans kanter”. Utförs erosionsskydd med krossmaterial innebär
det en förändring av ”vattendragsfårans bottensubstrat” eftersom substratet naturligt varit av finare fraktioner.
Påverkan bedöms dock som obetydlig.
Kommunens bedömning av erosionssituationen vid Säveån
Geoteknisk utredning gjord av Sweco 2020 och PM erosion gjord av Sweco 2021 visar att pågående erosion
och jordsläpp är befintliga problem och att ny förskola inte ger upphov till ytterligare erosion/stabilitetsproblem vid Säveån. Därmed behöver kommunen inte anlägga erosionsskydd för att kunna bygga ny förskola.
Kommunen planerar (trots att ny förskola inte föranleder erosions- och stabilitetsproblem), att anlägga ett
erosionsskydd vid Nolhagabron (röd sträcka). Planbestämmelse om erosionsskydd finns på plankartan. Ett
erosionsskydd på en viss sträcka av åstranden påverkar inte erosionen uppströms, nedströms eller på motsatt
sida av ån så länge man inte förändrar sektionen. Anläggandet av erosionsskyddet bedöms vara vattenverksamhet som kräver anmälan enligt miljöbalken. Kommunen ansvarar för att skicka in anmälan till länsstyrelsen
under detaljplaneprocessen. Övriga jordsläpp (blå sträckor, se bild i geoteknisk utredning gjord av Tyréns
20

Sida 228 av 324

DETALJPLAN

2019), ligger utanför planområdet och där kommer inte erosionsskydd att anläggas i samband med denna
detaljplan. Kommunen har dock startat upp ett utredningsarbete där kommunen kommer att ta ett samlat
grepp kring kartläggningen av erosion längs Säveån. Inom ramen för utredningsarbetet kommer bottenmätning genomföras under våren 2021. Resultatet av utredningsarbetet kan föranleda att det blir aktuellt med
erosionsskydd på fler platser längs Säveån än vid Nolhagabron (röd sträcka).

Radon

Radon är en ädelgas som ger upphov till joniserande strålning. Radon finns i marken i stora delar av Sverige
och kan tränga in i byggnader genom otätheter i grunden eller källaren. Radon kan också avges från alunskifferbaserad lättbetong, s.k. blåbetong, som användes mellan 1929 och 1978. Bostadshusen inom fastigheterna
Sörhaga 2:2 och 2:3 är byggda i blåbetong och ska därför rivas och marken istället användas som förskolegård.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. Förskola inom normalriskområde ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion, alternativt ska motsvarande åtgärder vidtas så
att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska
radonrisken på varje byggplats och att vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.

Förorenad mark

Historisk utredning av tidigare verksamheter i området har inte gett indikation på att föroreningar finns.
Tidigare oljecisternen som använts för uppvärmning av bostadshusen är sanerad, avgasad och bortplockad från
Sörhaga 2:2. I skrotningsintyget från 2010 står det inget om att det skulle finnas oljespill i marken. Samhällsbyggnadskontoret bedömer därför att inga vidare utredningar eller åtgärder behöver vidtas i detaljplanearbetet.
Miljöteknisk markundersökning har inte utförts. Om föroreningar påträffas ska, enligt Miljöbalken, Miljöskyddsnämnden underrättas om den påträffade föroreningen. Innan avhjälpandeåtgärder vidtas ska åtgärderna
anmälas till Miljöskyddsnämnden i god tid innan planerad åtgärd. Vid omfattande djupschaktning ska samråd
ske med Miljöskyddskontoret angående omhändertagande av schaktmassor.

Riksintresse naturvård

Sjön Mjörn, vilken ligger ca 900 meter från planområdet, är av riksintresse för naturvård.

Strandskydd

Enligt Miljöbalken kapitel 7 råder strandskydd vid bl.a. insjöar och vattendrag och syftet är att tillgodose
allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet.
Inom ett strandskyddsområde får inte:
1. nya byggnader uppföras
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader eller anläggningar
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.
Strandskydd råder 100 meter från Säveåns strandlinje. Planområdet omfattas således av strandskydd.
Planbestämmelser
En planbestämmelse reglerar att strandskyddet upphävs inom hela planområdet förutom inom parkmarken
närmast Säveån.
Särskilda skäl
För att kunna upphäva strandskyddet ska det finnas särskilda skäl i enlighet med bestämmelserna i Miljöbalken 7 kap § 18c.
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Befintligt strandskydd vid Säveån (blårandigt område).

Upphävande enligt särskilt skäl 5-tillgodose ett allmänt intresse
För att kunna bygga den nya förskolan behöver strandskyddet upphävas inom delar av planområdet. Det
särskilda skäl som åberopas är skäl nr. 5- att området behöver tas i anspråk för verksamheter för att tillgodose
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. För att kunna åberopa skäl nr. 5 måste
kommunen motivera upphävandet av strandskyddet genom att visa att den nya förskolan inte kan byggas
utanför planområdet. Detta har gjorts i en lokaliseringsutredning. Syftet med lokaliseringsutredningen är att
pröva alternativa områden för förskola gentemot föreslagen placering i Nolhaga där en avvägning mellan olika
motstående intressen görs. För att särskilt skäl nr fem ska anses vara uppfyllt behöver utredningen visa på att
andra alternativ är olämpliga eller orimliga utifrån de planeringsförutsättningar som finns i centrala Alingsås.
I lokaliseringsutredningen motiverar kommunen motiverar följande;
-att åtgärden utgör ett angeläget allmänt intresse som ger långsiktiga fördelar för samhället
-att det angelägna allmänna intresset är omöjligt eller i vart fall orimligt att tillgodose utanför det föreslagna
området
-att nyttan och behovet av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset
Förskola utgör ett angeläget allmänt intresse som ger långsiktiga fördelar för samhället
Enligt befolkningsprognosen så förväntas befolkningen i Alingsås att öka under 2020-2029. I översiktsplanen
framgår det också att efterfrågan på bostäder i staden Alingsås är stor. I takt med en ökande befolkning och ett
ökat antal ban som föds ökar också behovet av bostäder och kommunal service som skolor och förskolor.
I översiktsplanen framgår det att kommunens viljeriktning vid planering är att nya förskolor främst ska
tillkomma i centrala lägen dit elever, föräldrar och anställda kan använda gång-, cykel eller kollektivtrafik som
transportmedel.
I plan- och bygglagen 8 kap. 9 § finns det uttalade krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta som är
lämplig för lek och utevistelse vid skolor och förskolor. För att uppfylla Boverkets riktlinjer om 40 kvm friyta
per förskolebarn behöver större markområden tas i anspråk för en ny förskola. Större markområden som kan
nyttjas för etablering av förskolor är en bristvara i de centrala delarna av Alingsås samtidigt som behovet av
förskoleplatser i centrumnära läge är stort.
Kommunens viljeriktning vid planering är också att nya lokaler bör utformas så att de kan ställas om till
någon annan verksamhet om behov uppstår. Att lokalisera en förskola inom ett befintligt skolområde har
därför stora fördelar.
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Avgränsning lokaliseringsutredning
Utredningens geografiska avgränsning utgörs av upptagningsområdet för förskoleplatser i centrum. Det är av
stor vikt att avståndet mellan den nya förskolan och barnens bostad är rimligt och att man ska kunna gå och
cykla till förskolan. Närhetsprincipen om att max en kilometer är ett rimligt gångavstånd i vardagen är vägledande för avgränsningen då detta gynnar ett vardagsliv där bilanvändandet är mer begränsat. Avståndet räknas
från stadskärnas bedömda mittpunkt som är Lilla torget (blå prick).
Utbredningsområdets avgränsning sammanfaller också med geografiska barriärer som E20 i söder, väg 118
i öster och Säveån i norr. Dessa barriärer begränsar framkomligheten för gående, cyklister och rörelsesvaga
grupper i staden.
För att kunna tillgodose Boverkets riktlinjer om friyta på 40 kvm/barn för en förskola med 120 barn behöver
den totala friytan (förskolegården) vara minst 4800 kvm stor. Enligt kommunens ramprogram för förskolor
behöver förskoletomten vara minst 6500 kvm stor.
Lämplighetsbedömning
-varför det angelägna allmänna intresset är omöjligt eller i vart fall orimligt att tillgodose utanför det
föreslagna området
Planförslaget (alternativ 1a) Nolhaga förskola bedöms som är det mest lämpliga alternativet och det reviderade
planförslaget och de alternativa lokaliseringarna har av olika anledningar bedömts som olämpliga för lokalisering av ny förskola.

Föreslagen lokalisering (1a. Nolhaga förskola- planförslaget) och alternativa lokaliseringar inom
avgränsningsområdet).
Alternativ 1b Nolhaga förskola är ett reviderat planförslag där strandskydd upphävs inom delar av kvartersmarken medan strandskyddet fortsätter att gälla inom område för gång- och cykelvägen, gata och personalparkeringar. Personalparkeringarna flyttas till den allmänna parkeringen (Nolhagaparkeringen) och marken
används istället som förskolegård. Alternativ 1b innebär att är sämre än 1a ur bullersynpunkt och är inte
lämpligt då en tillfart och goda gång- och cykelvägar till förskolan är av stor vikt för att kunna angöra försko-
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lan med cykel och motorfordon. Alternativ 2-5 (2. Lindens förskola, 3.Lendahls förskola, 4. Stockens förskola,
5. Landskyrkan) och 8. Kastanjens förskola, utesluts då det inom dessa områden inte kan tillskapas tillräckligt
stor friyta.
Alternativ 6. Savannen, är ett mycket omtyckt lek- och rekreationsområde och här finns bl.a. en skate- och
parkour park. Området berörs delvis av strandskydd från Säveån och inom området bedöms växt- och
djurlivets livsvillkor som goda och en lokalisering av en förskola här skulle försämra detta. Även allmänhetens
tillgång till området skulle försämras om området bebyggs. Dessutom har området donerats till kommunen
under villkoret att området skulle fungera som ett park- och rekreationsområde för stadens invånare. Området
är därför inte lämpligt att exploatera.
Alternativ 7. Lyckan, är utsatt för trafikbuller från E20 och järnvägen och det finns risk att området även
påverkas av vibrationer. Området ligger inom riskhanteringsavstånd 150 m till farligt gods led. Utifrån
människors hälsa och säkerhet är marken närmast järnvägen olämplig för förskola på grund av olycksrisken
kopplat till farligt gods-transporterna samt bullernivåer. Marken inom området är förorenad och kommer att
behöva saneras vilket troligen kommer att innebära en stor kostnad.
Motivering för alternativ 1a- planförslaget
Alternativ 1a.Nolhaga förskola-planförslaget, medför att Alingsås stad kan utvecklas på ett långsiktigt hållbart
sätt. Förtätning inom ett befintligt skolområde med närhet till kollektivtrafik och god tillgänglighet för
gående och cyklister kan bidra till en livsstil med minskad klimatpåverkan.
Området är en värdefull kulturmiljö men ny bebyggelsen anpassas till befintlig bebyggelse genom planbestämmelser i detaljplaneförslaget.
Risken för översvämning och erosion kan hanteras inom området genom reglering av bebyggelsens utförande
och byggnation av erosionsskydd.
Inom planområdet är redan teknisk infrastruktur utbyggd vilket är kostnadseffektivt.
För planområdet har en dagvattenutredning tagits fram. Dagvattenlösningar kan ha en positiv effekt på
miljökvalitetsnormerna för vatten genom att dagvatten renas innan det leds till Säveån. Detta kan innebära en
förbättrad livsmiljö för växter och djur i ån.
Skolgårdsområdet ligger avskilt från parkområdet närmast Säveån men förskolegården kommer att vara
tillgänglig för allmänheten när förskolan är stängd. Då befintlig skolgård fungerar på samma sätt idag
innebär lokaliseringen därför inte någon försämring vad gäller allmänhetens tillgång till området. Området
används idag för skol- och bostadsändamål och används därför inte för rekreation. Markbeläggningen inom
skolgårdsområdet och gatumarken utgörs idag i huvudsak av grus eller asfalt. Ny förskola medför därför inte
någon väsentlig negativ förändring av livsvillkoren för växter och djur. Om de två bostadshusen rivs och en
större förskolegård byggs där träd och annan växtlighet planteras kommer detta istället förbättra livsvillkoren
för växter och djur.
Mellan planområdet och Säveåns strandlinje finns Nolhaga park där strandskyddet fortsätter att gälla. Parkområdet mellan planområdet och Säveåns strandlinje är mellan 28 till 38 m brett och fungerar därmed som
en buffertzon, vilken möjliggör en bred passage för allmänheten vid strandlinjen samt spridningsvägar för djur
och växter. Att kunna bygga större förskolor inom ett befintligt skolområde är effektivt markutnyttjande och
samhällsekonomiskt gynnsamt.
För uppfylla Boverkets riktlinjer om 40 kvm friyta per förskolebarn behöver större markområden tas i anspråk
för den nya förskolan. Tillräckligt stor friyta för ändamålet kan tillskapas inom området.

24

Sida 232 av 324

DETALJPLAN

Lokaliseringen medför god tillgänglighet för såväl gång- och cykeltrafik och närhet till busshållplats (Nolhaga
skola ca 100 m från området). Detta skapar goda möjligheter för föräldrar och barn att gå, cykla eller ta bussen
till förskolan.
Upphävande av strandskydd inom planområdet
-nyttan och behovet av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset
När strandzonen tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse, enligt det särskilda skälet i
7 kap. 18 c § p 5 MB, krävs att kommunen kan påvisa att vald lokalisering innebär långsiktiga fördelar för
samhället. Behovet att ianspråkta området ska väga tyngre än strandskyddsintresset.
En hållbar hushållning av mark innebär att bostäder och kommunal service ska tillgodose det behov som finns
i staden samtidigt som grönområde med friluftsvärden och höga naturvärden ska värnas. I planförslaget (alternativ 1a) har exploateringen vägts mot natur-, kulturvärden och andra intressen. De delar som föreslås tas i
anspråk för förskola bedöms inte ha höga naturvärden eller friluftsvärden. Inom befintlig parkmark vid Säveån
upphävs inte strandskyddet och här bevaras den gröna passagen för växter, djur och människor. Trädbestånd i
strandzonen bevaras och bidrar till att bibehålla en variation och en bredd av upplevelsevärden för besökare.
För kvartersmark, gata och gång- och cykelväg behöver strandskydd upphävas enligt skäl nr. 5. Strandskydd
inom gata upphävas då en tillfart till skolområdet behövs för att avfallsfordon, leveranser, personal och föräldrar ska kunna angöra den nya förskolan. En avsläppningszon är inte tillräcklig utan möjligheten att kunna
anlägga parkeringsplatser bredvid förskolan är nödvändigt då föräldrar behöver kunna ställa bilen och gå in
och lämna sina barn. Kommunen använder sig inte längre av parkeringsköp (fastighetsägare som istället för att

Föreslagen lokalisering (1a. Nolhaga förskola- planförslaget)
lösa parkering på egen fastighet köper sig rätten att nyttja allmän parkering). Parkering för personal ska kunna
lösas inom den egna fastigheten och inte på den allmänna parkeringen vid Nolhaga allé. Strandskydd upphävs
inom gång- och cykelvägen då goda angöringsmöjligheter med gång- och cykel är väsentligt för att barn och
föräldrar ska välja andra färdmedel än bilen.
Upphävande enligt särskilt skäl 1-redan ianspråktaget
Förutom skäl nr. 5 kan strandskydd upphävas även inom tomterna för vaktmästarbostäderna (Sörhaga 2:2 och
2:3) enligt skäl nr. 1 (området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften). Detta då tomterna bedöms vara ianspråktagen mark med en liten betydelse för strandskyddets syfte. Bostäderna är byggda på 1960-talet, dvs. innan strandskyddslagstiftningen instiftades. Tomterna är
dessutom inhägnade och utgör hemfridszon.
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5. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området kan anslutas till det kommunala VA-ledningsnätet. VA-ledningar korsar planområdet. Området för
ledningarna tryggas med prickmark, vilket innebär att marken inte får förses med byggnad och regleras som
markreservat för allmännyttiga ledningar (u-område).

Dagvatten, skyfall och översvämning

Säveån och sjön Mjörn är recipienter för dagvatten inom planområdet. I anslutning till planområdet finns
även en nödvattentäkt som kan nås med fordon via den västra infarten till Nolhagaskolan. Ett rör tillhörande
nödvattenanlägningen sticker upp inom planområdet och kommer att flyttas. Området är inte ett vattenskyddsområde.
Alingsås kommun har en dagvattenstrategi antagen av kommunfullmäktige 2020-09-02. Dagvattenstrategin
utgör ett gemensamt styrande dokument för dagvattenhantering i Alingsås kommun. Strategin riktar sig till
politiker, tjänstemän, fastighetsägare, exploatörer med flera och ska skapa förutsättningar för en långsiktigt
fungerande dagvattenhantering.
Dagvattenstrategin innebär i korthet att dagvatten hanteras i öppna, gröna system såsom dammar, diken,
infiltration i grönstråk/planteringar. Öppna, gröna anläggningar bidrar till lägre flödestoppar, möjlighet
att upprätthålla grundvattennivån och till rening. De öppna systemen har generellt sett högre kapacitet än
nedgrävda ledningar vilket skapar mer robusta system vid skyfall. Förändringen ger synergieffekter i form av
estetiska och hälsofrämjande livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, renare vattendrag och sjöar m.m.
En utredning för dagvatten och skyfall har gjorts där förutsättningar och lösningar för dagvatten och skyfall
(100-års regn), utretts.
Topografi och jordarter
Planområdet är relativt plant med uppmätta marknivåer från ca +61,2 till +62,2 m. Enligt
SGU:s jordartskarta utgörs jorden huvudsakligen av svämsediment, sand och postglacial sand. Planområdet
bedöms ha hög infiltrationsförmåga/genomsläpplighet.
Grundvattennivå
Resultat av den geotekniska undersökningen (Sweco Civil AB år 2020) visar att grundvattennivån har
uppmätts till ca 2,9 – 3,4 m under markytan, vilket motsvarar grundvattennivå ca +58,7 till +59,2. Vattennivån vid Säveån i normalvattentillstånd har mätts in till nivån ca +58,7. Grundvattenytan kan periodvis vara
belägen på högre nivåer exempelvis vid kraftig nederbörd eller snösmältning.
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Skyfalls- och lågpunktsstudie
Vid analys av avrinningsområdet och avrinningsvägar i ett mindre perspektiv har två delavrinningsområden
identifierats. Tillrinning till planområdet vid ett kraftigt regn förväntas ske västerifrån sett till befintlig höjdsättning. Alla delar av området avvattnas idag söderut mot Säveån.

Delavrinningsområden och skyfallsstråk i och vid planområdet. Figuren
visar endast skyfallsstråk som har en tillrinnande yta på minst 500 m2 (0,05 ha).
Planområdets ungefärliga gräns markerat med rött.

Instängda områden
En översiktlig lågpunktsanalys har utförts för att erhålla uppfattning om var det finns risk för att vatten kan
bli stående vid händelse av kraftiga regn. Analysen visar att risken för stående vatten till ett djup om minst
0,1 meter inom planområdet är låg med undantag för ett område i centrala delen av planområdet. Analysen
visar att det instängda området fylls upp redan vid mindre volymer nederbörd. Vid 90 mm regn, ungefär
motsvarande ett 100-årsregn med 6 timmars varaktighet, är det samma område som ligger i riskzonen. Vid ett
kraftigt skyfall kommer det instängda området snabbt att fyllas upp och vatten kommer därefter rinna vidare
längs de rinnvägar som visas i bild nedan.

Vattendjup i instängda områden inom planområdet. Planområdets
ungefärliga gräns markerat med rött.
FÖRSKOLA VID NOLHAGA ALLÈ
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Översvämningskartering
Samrådsförslaget till detaljplan baserades på MSB:s översvämningskartering för Säveån från 2019. SMHI
har 2020 gjort en mer detaljerad översvämningskartering åt kommunen där man använt sig av modernare
programvaror. SMHI:s utredning visar på en motsvarande vattennivå för beräknat högsta flöde (BHF), på 62,25
m (klimatscenario RCP 8.5. År 2100). Detta scenario motsvarar ett s.k. ”worst case” och det är just detta
scenario för BHF (62,25 m) som varit vägledande i detaljplanen.

Ett urklipp ur översvämningskartering, SMHI (2020-22-23) vid platsen för aktuell detaljplan. Flera
klimatscenarion för beräknat högsta flöde (BHF), visas. BHF, RCP 8.5 år 2100 utgör ett s.k.”worst case- scenario”.
Planområdets ungefärliga gräns markerat med svart.

Risk för sammanfallande väderhändelser av ett skyfall och ett högt flöde i Säveån
Utredningarna visar bland annat på att sannolikheten att skyfall och högvatten inträffar
samtidigt är mycket låg. Detta beror på att skyfall främst inträffar under sommarhalvåret och extrema
högvatten inträffar under höst och vinter.
Förslag på systemlösning för dagvatten
Att hantera dagvattnet från de hårdgjorda ytorna inom området med hjälp av öppna dagvattenlösningar
bedöms vara mest fördelaktigt, både ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. En öppen dagvattenhantering
medför en trög avledning och fördröjning som avlastar recipienten. Det har dessutom positiva effekter så som
ökade estetiska värden och ekosystemtjänst i form av vattenrening.
För att, i enlighet med Alingsås kommuns dagvattenstrategi kunna fördröja och infiltrera 12 mm nederbörd
från planerad bebyggelse inom planområdet har beräkningar visat att det krävs en fördröjning av 78 m3 i
dagvattenanläggningar. För detta behövs en infiltrationsyta på 480 m2 i anläggningen för allt flöde ska kunna
infiltreras. Den huvudsakliga dagvattenlösningen som föreslås för fördröjning av dagvattnet är svackdiken.
Dagvattnet föreslås dit ytligt från tak- och asfalterade ytor via rännor och vidare till recipient. Genomsläpplig
beläggning kan anläggas som en kompletterande lösning för att minska avrinningen från parkeringar. Vanliga
planteringar kan även bidra till rening i parkeringar. Grundprincipen för att säkerställa en långsiktig hållbar
dagvattenhantering är att byggnader ska placeras på höjdpartier och grönytor i lågstråken. Lösningarna är
baserade på de nuvarande höjdnivåerna från plankartan och nationella höjddatabasen. Följande avsnitt beskriver detta mer i detalj.
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Avledning av dagvatten och höjdsättning
Föreslagen dagvattenhantering bygger på principen att dagvatten hanteras lokalt och genomgår fördröjning
och rening innan det når recipienten. För att möjliggöra en öppen dagvattenhantering är höjdsättningen
viktig. Höjdsättningen ska göras så att dagvatten leds bort från byggnader och mot gator eller grönytor samt
att inga instängda områden skapas. Gator och allmän platsmark bör i den mån det är möjligt ligga lägre än

Föreslagen dagvattenhantering inom detaljplanen. Avskärande dike väster om förskolan och svackdike öster om förskolan.

fastighetsmark så att dagvatten kan avledas via ytligt via lokalgator eller grönytor vid extrema regn. Höjdsättningen av planområdet skall projekteras för att säkra bebyggelsen mot översvämning. Inom området ska lägsta
nivå för vattentät konstruktion för förskolan ligga på +62,25 m över nollplanet, detta för att minimera risken
för översvämning vid hög nivå i Säveån. En översikt av föreslagna dagvattenanläggningar och stråk inom
området visas i bilden ovan. Riktningspilar visar lämpliga flödesvägar i det exploaterade området.
Avledning av dagvattnet rekommenderas ske mestadels österut, vilket kräver att hela planområdet efter exploatering i stort sätt lutar mot öster. Ett enkelsidigt fall på lokalgatorna rekommenderas för att kunna samla upp
dagvattnet på ena sidan. Det lämpar sig väl på smala lokalgator. Avskärande dike föreslås anläggas i områdets
västra del för att ta emot avrinnande dagvatten utanför planområdet. Dagvatten från hårdgjorda ytor inom
planområdet föreslås avledas med en genomtänkt höjdsättning till det planerade svackdiket i öster. För att allt
flöde ska kunna infiltreras i anläggningen bör svackdiket ha en bredd på 6 m och en längd på 80 m.
Svackdikets exakta utformning bör bestämmas under detaljprojekteringsskedet.
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Dagvattenavledning från takytor
Dagvatten från takytor föreslås avledas via stuprörutkastare och rännplattor till gräsytor i anslutning till
byggnaderna. Från ränndalen får vattnet rinna ut över lämpliga gräsytor eller på tomten där det infiltrerar eller
leds vidare till svackdiken. Där rännan slutar måste gräset skyddas mot erosion med till exempel grovt grus.
Rännan av plattor bör vara tillräckligt lång för att inte belasta byggnadens dräneringssystem. Marken ska luta
ut från byggnadshuset så att huset inte riskerar att få fuktskador. Hållbara, miljövänliga material bör användas
till tak för att minska föroreningsspridning via dagvatten.
Svackdike
Dagvatten från tak, vägar samt renat dagvatten från parkeringar och tak inom planområdet föreslås att
ledas till svackdiken. Svackdiken är grunda, breda kanaler med svagt sluttande sidor som är täckta med en
tät gräsvegetation. Vid mindre intensiva regn fungerar sidoslänten som en översilningsyta där infiltration av
dagvatten sker. Svackdiken är den enklaste och mest grundläggande typen av dagvattenanläggningar som kan
avleda och även minska avrinningen på grund av de relativt låga flödeshastigheterna. I svackdiket sker både
rening och fördröjning av dagvattnet innan det lämnar planområdet.

Exempel på svackdike. Källa: RG dagvattenhandbok.
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Översilningsyta
En översilningsyta är en flackt lutande gräsyta dit vatten leds på bred front längs den övre kanten. Vattnet silar
långsamt över ytan mot t.ex. ett uppsamlande dike. Översilningsytor medför bra rening och har låga skötseloch anläggningskostnader. Nedan visas en principsektion. Detta föreslås som en kombinerad åtgärd vid behov.

Översilningsyta vid parkering och vägar.

Rening av dagvatten
Föroreningsberäkningarna har genomförts för framtida asfalterade ytor bl.a. parkeringar. Då recipienten
är känslig/mindre känslig och dagvattnets föroreningsinnehåll kategoriseras som lågbelastad blir det inget
reningskrav utöver att 12 mm nederbörd ska fördröjas/infiltreras.
Föroreningsbelastning före och efter exploatering
Det bedöms att föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten från planområdet ger en god föroreningsreduktion som uppfyller krav för kvalitet. Om dessa åtgärder vidtas bedöms påverkan på vattenkvalitet i
recipienterna på grund av den nya exploateringen vara försumbar samt uppnår miljökvalitetsnormer (MKN) i
vattenförekomsterna.
Åtgärder för skyfallshantering
Vid ett skyfall faller regnet med en intensitet som överskrider vad dagvattensystem är dimensionerat för. I
samband med exploatering av området är det viktigt att säkerställa att inte nya riskområden skapas. Följande
bör tas i beaktande vid planering och höjdsättning av utbredningsområdet:
•
•
•

Säkerställa att instängda områden inte skapas när områdets höjdsättning förändras.
Säkerställa att avrinning vid skyfall kan ske längs säkra stråk utan att risk för skada på bebyggelse eller
människors hälsa uppstår
Omsorgsfull höjdsättning och utformning av hus, entréer m.m. för att säkerställa att översvämning av
byggnader inte sker. Området bör höjdsättas så att byggnader inte tar skada ens vid extrem nederbörd.
Byggnadens lägsta golvnivå ska vara belägen ovan nivå på angränsade gata eller grönstråk (rekommenderat
ca 50 cm). Detta för att säkert kunna avleda dagvattnet ytledes på gatan vid extrem nederbörd och i
händelse av att dagvattensystemets maxkapacitet överskrids. Närmast huskroppen rekommenderas en
marklutning på 5 %. Längre ifrån huset (ca 3 m) anses en marklutning på 1-2 % vara tillräcklig. Principskiss rekommenderad höjdsättning av utbredningsområde i linje med rekommendationer i Svenskt Vattens
publikation P105 kan ses i dagvattenutredningen s. 25.
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Planbestämmelser
• Huvudbyggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån + 62,4 meter över nollplanet inte skadar huvudbyggnadens konstruktion.
• Marken ska inrymma avskärande dike (n1)
• Marken ska inrymma svackdike (n2)

Brandvattenförsörjning och släckvatten

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Släckvattnet kan rinna ut i Säveån
vilket påtagligt kan skada vattenkvalitén. Med anledning av befintliga förhållanden som gäller för och i anslutning till planområdet föreslås att stoppbrunn eller ventil sätts före avledning till kommunens dagvattennät
(eller till recipient). Utformning av brunnen skall innebära att möjlighet finns att samla upp släckvatten för
destruktion. Uppsamlingsdammar, diken och fördröjningsytor är andra lösningar för att samla upp släckvatten.
I samband med släckvattenhantering eller hantering av utsläpp vid olyckor bör hänsyn till nödvattentäkten
även tas. Släckvatten eller annat kraftigt förorenat vatten bör därför inte infiltreras i marken utan omhändertas.

Leveranser och avfallshantering

Nolhagaskolan tar emot leveranser dels vid lastkajen öster om skolan (vid vändslingan), dels vid Nolhagahallen och genom skolans entré. Befintlig lastkaj vid Nolhagaskolan kommer fortsättningsvis att användas men
lastzonen dimensioneras om för att skapa en säkrare trafikmiljö vid skolan.
Leveranser till den befintliga, temporära förskolan sker idag via vändslingan. När vändslingan byggs om kan
en separat lastzon för leveranser anordnas i direkt anslutning till den nya förskolan.
Avfallshantering utförs idag väster om Nolhagaskolan samt i befintlig vändslinga öster om skolan. Nolhagaskolan och den temporära förskolan samnyttjar idag ett miljöhus. När den nya förskolan byggs kan miljöhus
placeras väster om den ombyggda vändslingan.
För avfallsfordon krävs rundkörningsmöjlighet på 4 m bred väg eller vändplan med ett vändutrymme om 8 + 8
meter alternativt en vändradie om 9 meter. Längsta tillåten dragväg för avfallskärl är 25 meter.
Avfallskärl för brännbart hushållsavfall, samt eventuella sorteringskärl ska finnas under tak och med god
tillgänglighet. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets körväg.

El, tele och fiber

Alingsås energi ansvarar för elförsörjningen i området och den nya förskolan ansluts till det befintliga
ledningsnätet. Ingen ny transformatorstation behövs. Om behovet av ytterligare en transformatorstation i
området ändå skulle uppstå i framtiden finns möjligheten att placera denna på allmän platsmark vid den västra
sidan om Sidenvägen, i höjd med busshållplatsen. I byggnaden bör femledarsystem installeras för att minska
elektromagnetiska fält.

Värme

Anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet är möjligt.
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6. Risker och störningar på platsen
Farligt gods

Planområdet ligger inte i närheten av de vägar (E20 och R42) som Länsstyrelsen rekommenderat som färdvägar för genomfartstransporter för farligt gods. Planområdet ligger cirka 400 meter från järnvägen och inga
ytterligare utredningar bedöms som nödvändiga. I kommunens risk- och sårbarhetsanalys 2004 har vägvalsstyrning angivits för transporter mellan primärnätet och leverantör/mottagare i industriområden i centralorten.
Planområdet ligger inte heller vid någon av dessa vägar.
Miljöfarliga verksamheter
Ishallen vilken angränsar till planområdet klassas som miljöfarlig verksamhet. I övrigt finns inga miljöfarliga
verksamheter i planområdets närhet.

Vibrationer

Vibrationer från järnvägen och E20 kan uppträda. Avståndet mellan järnvägen och planområdet är cirka 400
meter. Mellan E20 och planområdet är avståndet cirka 800 meter. Utredning av vibrationer bedöms inte vara
nödvändigt.

Strålning

I Alingsås miljömål 2011-2019 finns följande mål: ”Den bebyggda miljön ska utgöra en god och hälsosam
livsmiljö” Det har tidigare exemplifierats med: ”Vid nybyggnation ska riktvärdet 0,2 mikrotesla för magnetfält
klaras.” Ingen kraftledning eller transformatorstation inom planområdet skulle kunna medföra risk att riktvärdet överskrids i någon byggnad.

7. Konsekvenser
Miljöbedömning

Kommunen har i en undersökning, enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34 § och Miljöbalken 6 kap 5-6 §
(2017:955), studerat om aktuell detaljplan kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid undersökningen
har miljöbedömningsförordningen särskilt beaktats och kommunen har därmed bedömt att en Strategisk
miljöbedömning inte behövs för aktuellt planområde. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.

Konsekvenser riksintressen

Cirka 900 meter från planområdet finns Nolhagaviken liksom alkärret, det s.k. ”Kongo” vilka är naturreservat
och Natura 2000-område. Nolhagaviken är en del av sjön Mjörn, vilken är av riksintresse för naturvård.
Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset för naturvård eller Natura 2000-områdenas hydrologi, trädkontinuitet och liknande på ett betydande sätt. Tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken bör därför inte behövas.

Hållbar utveckling

Det är möjligt att ansluta området till kommunal fjärrvärme vars energi till ca 95 % kommer från koldioxidneutralt biobränsle.
Transporternas energianvändning och miljöbelastning är svårare att påverka. Exploateringen sker dock i ett bra
kommunikationsläge med närhet till kollektivtrafik och relativt goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik.
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Befintlig infrastruktur kan nyttjas vilket bidrar till att hushålla med resurser. Förtätning i områden där infrastruktur redan är utbyggd ger lägre byggkostnader.

Naturmiljö

Förändringen avser ett detaljplanerat område där marken redan är ianspråktagen för skol- och bostadsändamål. Parkmarken närmast Säveån regleras fortsättningsvis som parkmark i detaljplanen. Befintlig vegetation
inom planområdet bör sparas i största möjliga mån. Delar av vegetationen kommer dock att behöva tas bort i
samband med att förskolan byggs och tillfartsvägen och parkeringsplatser anordnas. Planförslaget bedöms vara
förenligt med de grundläggande bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden och skydd av
naturen i miljöbalken kapitel 3 och 7.

Kulturmiljö

Detaljplanen innebär en viss påverkan på den kulturhistoriskt värdefulla skolmiljön. Då ny bebyggelse av
en mer modern karaktär, tillförs kommer upplevelsen av området att förändras något. Den nya förskolans
nockhöjd och fasadmaterial kommer dock att regleras så att byggnaden samspelar med befintlig bebyggelse vad
gäller skala och uttryck.

Miljökvalitetsnormer för luft

Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU. Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Miljökvalitetsnormer finns bl.a. för kvävedioxid, svaveldioxid,
kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft.
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från
industrier, småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
Den nya exploateringen bidrar till en ökning av trafiken. Denna plan tillsammans med andra planer medför
därmed generellt ett tillskott av luftföroreningar i centrala staden och vid större trafikleder. I det aktuella
planområdet bedöms att miljökvalitetsnormer och miljömål för luft klaras.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Miljökvalitetsnormen för vatten beskriver den vattenkvalitet som vatten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Det
övergripande målet är att allt vatten ska vara av god kvalitet år 2015 men senast till år 2027. Normen anger en
miniminivå och ger inte någon automatisk rätt att förorena upp till den angivna nivån. Miljökvalitetsnormerna
för vatten formuleras på olika sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör.
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår från förutsättningarna för växt- och djurliv. Sådant som kan påverka vattendraget och växt- och
djurliv negativt är förändring av vattenflödet, förändring av botten eller mark och strandzon, försurning och
övergödning. Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som finns i vattnet eller
bottensedimentet. De ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte hör hemma i våra
ytvatten till exempel tungmetaller, bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i bland annat
tillverkningsindustrin.
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på
grund av föreslagen planåtgärd.
Säveån och sjön Mjörn är recipienter för dagvatten från planområdet. Mjörn och Säveån uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus men uppnår måttlig ekologisk status enligt Vattenmyndigheten. ”God ekologisk status” för
Säveån och Mjörn ska dock uppnås till år 2021. Vattendragen ska också uppnå ”god kemisk ytvattenstatus”.
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Området närmast ett vattendrag har stor betydelse för dess ekologiska status. Det som styr vilka och hur stora
effekter som åtgärderna kan leda till är huvudsakligen kopplat till när och hur åtgärderna genomförs.
Miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte påverkas av nytt erosionsskydd vid Nolhagabron (Pm erosionsskydd, Sweco 2021-03-09). Det utformas på ett sådant sätt att strömningsförhållanden inte förändras
nämnvärt. Inte heller morfologiskt tillstånd i vattendrag bedöms påverkas i någon större grad. Genom att
erosionsskyddet anpassas till befintlig slänt förändras knappast parametrarna ”vattendragsfårans form” eller
”vattendragsfårans kanter”. Utförs erosionsskyddet med krossmaterial innebär det en förändring av ”vattendragsfårans bottensubstrat” eftersom substratet naturligt varit av finare fraktioner. Påverkan bedöms dock som
obetydlig.
Planförslaget medför ökad andel hårdgjorda ytor dock kan dagvattenlösningar samt lösningar för hantering av
släckvatten vid brand bidra till en minskad negativ påverkan på Säveån och Mjörn jämfört med idag.

Konsekvenser för närboende

Trafiken på Nolhagagatan, Sidenvägen och Nolhaga allé, kommer att öka något till följd av byggnationen.
Påverkan sker framför allt under dagtid (veckodagar) då förskolan är öppen.
Att antalet resor ökar behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Planområdet är en plats med relativt
god tillgänglighet till kollektivtrafik och relativt bra gång- och cykelförbindelser. Detta skapar förutsättningar
för att föräldrar, barn och personal ska välja andra färdmedel än bil till den nya förskolan. Planförslaget medför
inte att område som brukats för rekreation eller dylikt försvinner.

Konsekvenser för barn och ungdomar

Planförslaget medför att tillgången till förskoleplatser i grundskolan i stadsnära läge förbättras och att temporär
paviljong kan ersättas. Därmed får förskolebarnen tillgång till mer ändamålsenliga lokaler.
Byggrätten för ny förskola är reglerad så att lämpliga ytor för lek och utevistelse kan finnas i direkt anslutning
till förskolan.
Planområdet är en plats med relativt god tillgänglighet till kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser.
Detta skapar förutsättningar för att föräldrar och barn kan ta sig till den nya förskolan med andra färdmedel
än bil.
Planförslaget innebär dock att delar av befintlig fotbollsplan tas i anspråk för byggnation. Därmed får eleverna
på Nolhagaskolan mindre friyta att vistas på under raster och lektionstid än idag.

Hälsa och säkerhet
Radon
De befintliga vaktmästarebostäderna är byggda i blåbetong, vilket är ett material som avger radon. Att bebyggelsen rivs ger utifrån miljörelaterat perspektiv, en positiv påverkan.
Buller
Miljöbalken och plan- och bygglagen innehåller krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet.
Buller kan få konsekvenser för människors hälsa, därför ska ljudmiljön vägas in i bedömningen.
Nordost om planområdet finns flerfamiljshus från 2000-talets början.
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För bedömning av trafikbuller till befintliga bostäder har Naturvårdsverket tagit fram en vägledning ”Riktvärden för buller från väg och spårtrafik vid befintliga bostäder”. För att en god miljökvalitet ska nås utanför
befintliga bostäder bör enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53, och anknytande dokument från centrala
myndigheter i normalfallet följande nivåer underskridas (frifältsvärden). Se tabell 2.
Fasadljudnivåer
En bullerutredning som visar hur bostäderna påverkas av trafikbuller har gjors av Sweco, 2019-10-02. Beräkningar av trafikbuller vid bostäderna har gjorts för ett nuläge, en framtida situation med en generell trafikökning utan utbyggnad av förskola och en framtida situation med en generell trafikökning och utbyggnad av
förskola. Utredningen visar att den ökning av trafikbuller på Nolhagagatan och Sidenvägen som uppstår
genom utbyggnad av förskolan bedöms vara av mycket marginell omfattning och inte medföra någon större
förändring för bullersituationen för de befintliga bostadshusen.

I tabell 3 ovan visas riktvärden utomhus för att avgöra när skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver
övervägas.
För nuläget 2018 beräknas dygnsekvivalenta ljudnivåer som högst 60 dBA vid fasad vid de två bostadshusen
närmast Nolhagagatan. På gavlarna kan nivåer över 55 dBA förekomma. På den ljudskyddade fasaden mot
norr och bostadsgården beräknas nivåer under 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Vid de två norra bostadshusen beräknas dygnsekvivalenta ljudnivåer under 55 dBA.
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Maximala ljudnivåer beräknas som högst till 78-80 dBA vid fasad vid de två bostadshusen närmast Nolhagagatan. På gavlarna kan maximala ljudnivåer inom ca 70-76 dBA förekomma. På den ljudskyddade fasaden mot
norr och bostadsgården beräknas maximala ljudnivåer under 70 dBA.

Nuläge år 2018. Dygnsekvivalent ljudnivå.

Nuläge år 2018. Maximal ljudnivå.
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För en framtida situation år 2040 utan utbyggnad av förskolan beräknas dygnsekvivalent ljudnivå öka ca 0,4
dBA jämfört med nuläget. För en framtida situation år 2040 med utbyggnad av förskolan beräknas dygnsekvivalent ljudnivå öka ca 0,5 dBA jämfört med nuläget. Den tillkommande trafiken pga. utbyggnaden av
förskolan beräknas därmed ge marginell ökning av den ekvivalenta ljudnivån och inte medföra någon större
förändring av bullersituationen för de befintliga bostadshusen.

År 2040 med förskola. Dygnsekvivalent ljudnivå.

År 2040 med förskola. Maximal ljudnivå.
38

Sida 246 av 324

DETALJPLAN

I detaljplanen för kv. Hjulet 1 , Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Nolhagagatan 3, Planbeskrivning 200703-20, redovisas resultaten från den bullerutredning som togs fram inom planen och de förväntade ljudnivåer
som där beräknats vid de planerade bostäderna. Här beräknas dygnsekvivalenta ljudnivåer upp till 59-60 dBA
vi fasad närmast Nolhagagatan. Dessa värden stämmer väl överens med de framräknade ljudnivåerna i denna
rapport. För att kunna bygga bostäderna har avsteg från de dåvarande bullerkraven gjorts och lägenheterna
med fasad mot Nolhagagatan har utformats med en tyst (högst 45 dBA) eller ljuddämpad (45-50 dBA) fasadsida.
Uteplatser
Uteplatserna vid de två bostadshusen närmast Nolhagagatan beräknas få ljudnivåer i nuläget som överskrider
riktvärdena 55 dBA dygnsekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå. I samband med en framtida trafiksituation år 2040 både utan utbyggnad och med utbyggnad av förskolan beräknas något ökade dygnsekvivalenta
ljudnivåer. I gällande detaljplan för kv. Hjulet 1 har avsteg accepterats för uteplatserna. Riktvärdet 70 dBA
maximal ljudnivå beräknas överskridas på uteplats vid husen närmast Nolhagagatan. En gemensam, bullerskyddad uteplats finns dock inom bostadsgården (norr om bostadshusen vid Nolhagagatan). På detta sätt
uppfylls kravet om tillgång till en bullerskyddad uteplats även om den egna uteplatsen hos enskilda bostäder
inte klarar riktvärdet.
Ljudmätning vid korsningen Nolhagagatan/Sidenvägen/Nolhaga allé.
En översiktlig ljudmätning av trafikbuller utfördes 2019-08-21 mellan kl. 13.00-16-00 i syfte att studera det
ljud som uppstår när fordon passerar korsningen mellan Nolhagagatan, Sidenvägen och Nolhaga allé. Korsningen är förhöjd och försedd med band av gatsten vid in- och utfart till korsningen. Under mättiden passerade vanliga personbilar, bilar med släp, bussar, lastbilar, mopeder etc. Mätningarna av de ljud som uppstår vid
fordonspassager genom korsningen Nolhagagatan-Sidenvägen-Nolhaga allé visar på något lägre ljudnivåer än
de som har beräknats. Bedömning är att ljud som uppstår när fordon passerar över banden med gatsten och
förhöjningen kan urskiljas men de uppmätta ljudnivåerna visar överlag lägre nivåer än beräknade ljudnivåer.
Bedömning är att de förväntat högsta ljudnivåerna vid bostadshusen inom kv. Hjulet 1 uppstår när fordon
passerar i närheten av husen och inte från korsningen. Här bör det främst vara motorljud som är dominerande
då hastigheten på Nolhagagatan är relativt låg.
Buller framtida förskolegård
I Naturvårdsverkets rapport ”Riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik” från 2017 finns
riktlinjer för buller vid skolor och förskolor. För nya skol- och förskolegårdar bör inte riktvärdena om 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå överskridas på de delar av skolgården som är avsedda för lek,
vila och pedagogisk verksamhet.
En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt
att den maximala nivån 70 dBA inte överskrids mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under
den tid då skolgården nyttjas (exempelvis kl. 07-18).
Utredningen visar att riktvärdet 50 dBA och 70 dBA maximal ljudnivå (skolgården) beräknas klaras för ca
80% av skolgårdsytan med mindre överskridanden närmast Nolhagagatan. Med en 1,5 m hög och ca 43 m
lång bullerskärm placerad utmed förskolans fastighetsgräns mot gång- och cykelvägen vid Säveån, beräknas
riktvärdet 50 dBA på skolgården att klaras. Skärmen kan placeras 1 till 2 m från förskolans fastighetsgräns.
Skärmen ger oavsett placering (inom 1 till 2 m från fastighetsgräns), samma bullerreducerande effekt.
Planbestämmelser
Bullerskärm till en höjd av minst 1,5 m, ska uppföras inom den korsmarkerade marken i den norra delen av
fastigheterna Sörhaga 2:2 och Sörhaga 2:3. Startbesked får inte ges för huvudbyggnad förrän bullerskärm har
uppförts.
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År 2040 med förskola och bullerskärm. Dygnsekvivalent ljudnivå.

År 2040 med förskola med bullerskärm. Maximal ljudnivå.
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Trygghet och jämställdhet

Att bygga en stor förskola kan innebära ett stort upptagningsområde vilket medför att avståndet mellan
förskolan och bostaden blir längre för vissa. Detta kan i sin tur påverka möjligheten att få ihop vardagspusslet.
Det längre avståndet till förskolan kan också innebära att fler väljer bilen som färdmedel. Eftersom fler män
än kvinnor kör bil är det fördelaktigt ur ett jämställdhetsperspektiv att skapa samhällen med goda gång- och
cykelmöjligheter som inte förutsätter tillgång till bil. Även om avståndet till den nya förskolan ökar för vissa så
är planområdet ändå en plats med relativt god tillgänglighet till kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser. Att anordna bra och väderskyddad cykelparkering vid förskolan kan också öka incitamentet för föräldrar
och personal att ta cykeln till förskolan.

Viktiga frågor i efterkommande skeden

De befintliga träd som pekas ut i illustrationskartan (se område för ny förskolegård) bör sparas då de bidrar till
att göra gården till en bra lekmiljö.

8. Tidigare ställningstaganden
Vision 2040

Alingsås kommun har antagit Vision 2040 som en framtidsbild av vad Alingsås vill vara år 2040. Visionen
lyder:
”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”.
För att låta visionen få kraft i hela samhället finns fem fokusområden utpekade, som tydliggör de särskilda
inriktningar där fokus bör ligga för att nå Vision 2040. De utpekade fokusområdena är:
Vackra miljöer
Livskvalitet
Experimentlust
Omställning
Tillsammans

Tillväxtprogram

Tillväxtprogrammet med tillhörande finansieringsplan visar på vilka möjligheter det finns i Alingsås kommun
samt hur Alingsås kommun skulle kunna utvecklas de kommande tio åren. Tillväxtprogrammet utgör underlag till kommunens budget för kommande år och anger de politiska prioriteringar som ligger till grund för den
kommunala planeringen och investeringar

Trafikplan

Kommunfullmäktige har antagit en Trafikplan för Alingsås Stad (antagen 2012-06-20). Bl.a. innehåller
planen mål för olika trafikslag, beskrivning av olika gators funktioner samt ett antal förslag till åtgärder.
Ändrad utformning av gator, nya gång- och cykelvägar m.m. föreslås. I Trafikplanen beskrivs det att gång- och
cykelvägarna på båda sidor om Nolhagagatan (angränsar till planområdet), med fördel kan breddas. En breddning skulle skapa ännu bättre förutsättningar för människor att kunna gå och cykla till den nya förskolan.
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Policy för funktionshinderfrågor

Alingsås har 2011 antagit en ”Policy för funktionshinderfrågor i Alingsås kommun”. Västra Götalandsregionen
har tagit fram detaljerade riktlinjer för tillgänglighet: ”Tillgängliga och användbara miljöer” (se www.vgregion.
se/riktlinjer-tillganglighet). Riktlinjerna har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2012 och gäller vid
kommunalt byggande. De anger krav på tillgänglighet vid bl.a.
•
•
•
•

Tomter som tas i anspråk för bebyggelse.
Ny-, om- och tillbyggnad av lokaler dit allmänheten har tillträde.
Nyanläggning på allmänna platser.
Åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga
allmänna platser.

Alingsås ljusguide

Riktlinjer för ljussättning finns i Alingsås ljusguide (antagen av kommunstyrelsen 2004) samt i rapporten
Tryggt och jämställt ljus (Alingsås kommun 2010). Ljussättningen bör gestalta rummet, framhäva karakteristiska detaljer/miljöer och underlätta orientering. Gång- och cykelstråk mellan olika målpunkter som
entréer, busshållplatser etc. ska vara väl ljussatta. För belysning på kvartersmark och längs gång- och cykelstråk
används stolpar med ca 4 m höjd till armaturen, alternativt låga pollare eller vägghängning på byggnader.
Samtliga armaturer inom kvarteret bör ha en enhetlig karaktär för att upplevelsemässigt hålla samman området. Ljuskällor ska ha god färgåtergivning och neutral färgtemperatur.

Riktlinjer för miljöanpassat byggande

”Riktlinjer för miljöanpassat byggande” har antagits av Alingsås kommunfullmäktige 2011. De övergripande
målen är att begränsa vår klimatpåverkan och att byggnader inte ska påverka människors hälsa negativt.

9. Genomförande
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från det datum planen vinner laga kraft.
Genomförandebeskrivning
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.
Ansvarsfördelning
Exploatören projekterar, utför och bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark. Undantag gäller för flytt
av rör tillhörande nödvattenanläggningen. Flytten genomförs av kommunen men bekostas av exploatören.
Alingsås kommun projekterar, utför och bekostar samtliga åtgärder på allmän plats samt ansvarar för drift och
underhåll av allmän plats. Kostnaderna för erosionsskyddet inom allmän plats fördelas dock i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planen, vilket innebär att kommunen har ansvar för drift och
underhåll av denna.
Avtal
Planens genomförande regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatör. Ett exploateringsavtal
mellan kommunen och exploatör ska vara färdigställt och godkänt av kommunen innan detaljplaneförslaget
antas. Avtalet ska, förutom de nödvändiga marköverlåtelserna enligt nedan, reglera hur kostnaderna för de
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åtgärder som förorsakas av detaljplanens genomförande skall fördelas. I exploateringsavtalet redovisas även
projektering och anläggning av erosionsskydd som ska anläggas inom planen, för vilken kostnaden fördelas
lika mellan kommunen och exploatören.
Vattenverksamhet
Anläggandet av erosionsskyddet bedöms vara vattenverksamhet som kräver anmälan enligt miljöbalken.
Kommunen ansvarar för att skicka in anmälan till länsstyrelsen under detaljplaneprocessen.

Fastighetsrättsliga frågor
Allmän plats
Alingsås kommun äger fastigheten Sörhaga 2:1 som i planen utgörs av allmän platsmark. Del av fastigheten
som är belägen inom planområdet består idag av en gång- och cykelväg.
Kvartersmark
Fastigheten Sörhaga 2:4 utgörs idag av kvartersmark och består av flera byggnader för bland annat skola, ishall,
badhus och sporthall. Genom planläggning möjliggörs byggnation av förskola om 850 kvm BYA (byggnadsarea).
Fastigheterna Sörhaga 2:2, Sörhaga 2:3 utgörs idag av kvartersmark och inom fastigheterna finns enfamiljsbostäder. Området för vändplatsen som idag utgörs av allmän platsmark kommer genom detaljplaneförslaget
utgöra kvartersmark för skola. Användningen skola medger att tillfartsväg och parkeringsplatser kan anordnas.
Marköverlåtelse
Del av fastigheten Sörhaga 2:1 överlåtes från kommunen till exploatör för byggnation av parkeringsplatser och
tillfartsväg på kvartersmark. Fastigheterna Sörhaga 2:2 och Sörhaga 2:3 överlåtes från kommunen till exploatör
för byggnation av gård på kvartersmark.
Fastighetsbildning
Marköverlåtelser kommer att genomföras genom fastighetsreglering. Exploatören står för förrättningskostnaderna för fastighetsbildningen. Del av fastigheten Sörhaga 2:1 kan regleras in i fastigheten Sörhaga 2:4.
Fastigheterna Sörhaga 2:2 och Sörhaga 2:3 kan regleras in i fastigheten Sörhaga 2:4.
Gemensamhetsanläggning och servitut
Fastigheteten Sörhaga 2:3 belastas med ett officialservitut för avloppsledning, aktnummer 1489-426.8, vilken
kommer fortsätta att gälla.
Fastigheten Sörhaga 2:4 belastas med en ledningsrätt för VA-ledningar, aktnummer 1489-1383.1, vilken
kommer fortsätta att gälla.
Ledningsrätt eller servitut ska upplåtas för befintliga VA-ledningar inom befintlig gatumark (fastighet Sörhaga
2:1) som vid överlåtelse av mark till exploatören hamnar på exploatörens fastighet.
Det finns en gemensamhetsanläggning Sörhaga GA:1 som avser spillvattenledning från kommunens förbindelsepunkt till avgrening till respektive Sörhaga 2:2 och Sörhaga 2:3. Gemensamhetsanläggningen skall avvecklas
hos lantmäteriet på ansökan av kommunen.
Gemensamhetsanläggningen Sörhaga GA:2 består av dagvattenledningar och brunnar över fastigheterna
Sörhaga 2:2 och Sörhaga 2:3. Gemensamhetsanläggningen skall avvecklas hos lantmäteriet på ansökan av
kommun.
Följande servitut ska upphävas som följd av planen:
Belastning, Officialservitut: Vattenledning 1489-426.1
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Förmån och belastning, Officialservitut: Utfartsområde 1489-426.2
Förmån och belastning, Officialservitut: Mätarskåp 1489-426.3
Förmån och belastning, Officialservitut: Utfartsområde 1489-426.4
Förmån och belastning, Officialservitut: Avloppsledning 1489-426.5
Förmån och belastning, Officialservitut: Utrymme 1489-426.6
Förmån och belastning, Officialservitut: Utrymme 1489-426.7
VA-ledningar
Planområdet ligger inom kommunens VA-område. Det finns en anslutningspunkt för VA-ledning indraget till
fastigheten Sörhaga 2:4 från Nolhagagatan.
Nyttjanderättsavtal
Nyttjanderätt för förskolegård till förmån för den temporära förskolan, finns inom planområdet (fastigheten
Sörhaga 2:1, ägd av Alingsås kommun). Nyttjanderätten innebär att exploatören kan använda delar av kommunens fastighet, Sörhaga 2:1 som förskolegård. Befintligt nyttjanderättsavtal N76 ska upphävas när kommunal
mark övergår till exploatören.
Ett nyttjanderättsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören. Avtalet reglerar att kommunen ges
rättigheten att nyttja kvartersmarken för att kunna angöra ny nödvattenstation söder om planområdet, med
tunga fordon.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Genom planen kommer byggrätten för de nuvarande enfamiljshusen att tas bort. Byggnation av de allmänna
exploateringsanläggningarna inom planområdet bekostas av kommunen med undantag för erosionsskyddet
där kostnaden fördelas i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. För ny-, till- eller ombyggnad
svarar respektive fastighetsägare för genomförande och kostnader. Flytt av rör tillhörande nödvattenanläggningen bekostas av exploatören.
Intäkter
Kommunen får en intäkt genom försäljning av mark till exploatören.
Utgifter
Rivningen av enfamiljshusen på fastigheterna Sörhaga 2:3 och Sörhaga 2:4 resulterar i utgifter för exploatören.
Exploatören ansvarar för förrättningskostnaderna för fastighetsbildning samt upphävande av servitut och
gemensamhetsanläggningar.
Skattefinansierade anläggningar
Kostnader för utbyggnad, drift och underhåll av de allmänna anläggningarna och del av erosionsskydd, inom
planområdet kommer att belasta kommunens budget. Kommunen bekostar del av erosionsskyddet som anläggs
inom planområdet om ca 625 000 kr.
Exploatörsfinansierade anläggningar
Exploatören bekostar samtliga anläggningar inom kvartersmark inklusive flytt av rör tillhörande nödvattenanläggningen. Exploatören bekostar del av erosionsskyddet som anläggs inom allmän plats om ca 625 000 kr.
Detaljplan
Kostnaden för framtagen detaljplan tas ut genom planavtal.

44

Sida 252 av 324

DETALJPLAN

Tekniska frågor
Utredningar
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
•
Trafikutredning (Cowi, 2019-01-31).
•
Geoteknisk utredning (Tyréns 2019-12-19).
•
Bullerutredning (Sweco, 2019-10-02).
•
Markteknisk undersökning (Sweco 2020-12-14)
•
Geoteknisk PM (Sweco 2020-12-18)
•
Dagvattenutredning (Sweco 2021-03-10)
•
PM Erosionsskydd (Sweco 2021-03-09)
•
Lokaliseringsutredning för förskola 2020
De geotekniska undersökningar som gjorts är tillräckliga för överväganden i plansammanhang. Inför detaljprojektering av kvartersmarken (husgrundläggning, uppfyllnader m.m.) erfordras ytterligare undersökningar.
Byggnader
Enfamiljshusen på fastigheterna Sörhaga 2:2 och Sörhaga 2:3 rivs. Exploatören svarar för kostnaderna för
rivningen.
El-, teleledningar mm
Alingsås Energi Nät, Telia samt övriga nätägare ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas som påverkar
deras anläggningar. Minst fyra månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Telias anläggningar önskar
Telia AB att beställning har inkommit på eventuell undanflyttning. Kostnader för omläggningar belastar
exploatörer (vid ändringar av allmän plats kan detta vara reglerat i avtal mellan kommunen och respektive
ledningshavare).
Massbalans
En massbalans ska eftersträvas för planområdet. Exploatör och entreprenör ansvarar för omhändertagande samt
att bygglov söks för tillfällig lagring av massor för omfördelning inom området.

10. Administrativa frågor
PBL-version

Planarbetet påbörjades efter 2 januari 2015 och planeringen sker därför i enlighet med den nya version av planoch bygglagen (PBL) som gäller från och med detta datum.

Handläggning

Planläggningen sker med utökat förfarande. Förfarandet inleds med ett samrådsskede med de som är berörda.
Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där samtliga skriftliga synpunkter redovisas. Efter ett granskningsskede upprättas sedan ett granskningsutlåtande och därefter antas planen av kommunfullmäktige.

Medverkande

Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en plangrupp med representanter från samhällsbyggnadskontoret, kommunledningskontoret och miljöskyddskontoret.
Förslaget till genomförande har tagits fram av exploateringsavdelningen.
Illustrationer (sektioner) av ny bebyggelse har tagits fram av KAKA arkitekter.
FÖRSKOLA VID NOLHAGA ALLÈ
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Planavdelningen
Sara Ekelund						Cecilia Sjölin
Planarkitekt						Planchef
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DETALJPLAN
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UPPLYSNING

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan
beteckning gäller inom hela planområdet.

Vid utformning av området ska ett 100-årsregn beaktas och detta
ska bevakas i den fortsatta projekteringen.
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Lagakraft

Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-02-03

§ 11 2020.008 KS

Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga 2:4 m fl)
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har den 25 november 2019, § 207 godkänt planprioritering 2019-2020.
Enligt fastställd planprioritering bör ett förslag till detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga
allé (Sörhaga 2:4 m fl) lämnas ut på samråd under 2020.
Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta
befintlig, temporär förskola. Syftet är också att anordna en tillräckligt stor förskolegård, samt
att skapa bra tillgänglighet för gående och cyklister till förskolan.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 januari 2020 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tillsammans med samhällsbyggnadskontoret upprättat
samrådshandlingar som består av plankarta, illustrationskarta samt planbeskrivning.
Planläggningen sker med utökat förfarande och beslut om samråd avgörs av
kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret bedömer i samråd med samhällsbyggnadskontoret att förslaget till
markanvändning inte ger en betydande miljöpåverkan.
Den nya förskolan ska kunna inrymma ca 120 barn, vilket motsvarar sex avdelningar.
Separat parkeringsutredning har gjorts och parkeringsbehovet bedöms vara cirka 33
parkeringsplatser. Delar av befintlig vändslinga som idag fungerar som tillfart till skolområdet
övergår från gatumark till kvartersmark och regleras som skola. Kommunen säljer därmed
marken till fastighetsägaren. Gång- och cykelvägen i vändslingan breddas för att skapa god
tillgänglighet till den nya förskolan.

Erosionsskydd vid Säveån behöver anordnas med anledning av detaljplanen. Strandskydd
från Säveån råder inom planområdet. Strandskyddet upphävs inom planområdet förutom
inom parkmarken närmast Säveån.
Detaljplanen ska slutligen antas av kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet har den 22 januari 2020, § 14 behandlat ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Protokoll
2020-02-03

Beslut
KS § 11, forts
Kommunstyrelsens beslut:

Detaljplan för Alingsås, förskola vid Nolhaga allé (Sörhaga 2:4 m fl skickas ut för samråd
enligt plan- och bygglagen 5:11-13.
Expedieras till
Plan- och bygglovsavdelningen (JS, SE), Expl.

Utdragsbestyrkande
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Riktlinjer för
barnkonventionen i Alingsås
kommun
12
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-10
Robert Gustafsson

Kommunstyrelsen

2021.019 KS

Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är sedan år 2020 upptagen i
svensk lag.
Alingsås kommun föreslås anta Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun, som ett
första steg för att säkerställa att det dagliga arbetet följer lagen.

Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har tagit fram riktlinjer för barnkonventionen. De ska vara
vägledande för hur kommunens verksamheter ska arbeta, med att säkerställa att det dagliga
arbetet följer lagen.
Barnkonventionen har sedan länge transformerats in i olika lagstiftningar, så som skollag och
socialtjänstlag. Det innebär att vissa nämnder redan i dag tar hänsyn till barnkonventionen
när beslut ska fattas. Nu har barnkonventionen inkorporerats i svensk lag och blivit en lagtext
bland andra. Det innebär att dessa riktlinjer är ett första steg, i att införliva lag om
barnkonventionen i samtliga verksamheter.
Riktlinjerna utgår ifrån dessa fyra grundprinciper:






Alingsås kommun vill tillsammans med barn bygga hållbara strukturer, för att barn ska
kunna tillgodogöra sig sina rättigheter.
Barn i Alingsås kommun ska känna till sina rättigheter och ha verktyg att använda
dem.
Barn i Alingsås kommun ska ha en trygg, utvecklande och hälsosam livsmiljö, särskilt
de barn som lever i en utsatt situation ska känna sig inkluderade och ha
förutsättningar att påverka sina liv.
Vuxna som arbetar i Alingsås kommun ska vara skickliga och modiga förebilder för
barn, gällande deras rättigheter.

Alingsås kommuns förtroendevalda, chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar att
förverkliga barnkonventionens intentioner. Alla nämnder och kommunala bolag ska arbeta
med att stärka barns rättigheter och möjligheter. Det är kommunstyrelsen som har det
övergripande och samordnande ansvaret för arbetet.
I riktlinjerna återfinns en checklista utifrån barnperspektiv för att underlätta för
förtroendevalda, chefer och medarbetare att fatta beslut som tar hänsyn till barnets bästa.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser, utöver administrativ tid.
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Förslag till beslut
Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun antas

Beslutet ska skickas till
MR-strateg
Samtliga nämnder

Cecilia Knutsson
Stabschef

Robert Gustafsson
MR-strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-10
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Riktlinjer för barnkonventionen
Varje barn i Alingsås kommun har rättigheter - mänskliga rättigheter. Dessa riktlinjer
vilar på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Den baseras även på
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), som är upptagen i svensk
lag (2020-01-01), samt nationella strategin för att stärka barnets rättigheter.
Syftet med dessa riktlinjer är att vara ett stöd till förvaltningarna i implementeringen av
barnrättsperspektivet, men även att ha med barnets perspektiv och barnperspektiv när
det ska fattas beslut som påverkar barn
Alla som direkt eller indirekt arbetar med barn, berörs av barnkonventionen. Oavsett om
du träffar barn i ditt arbete eller fattar beslut som påverkar dem, så har du ett ansvar att
ta med barnets perspektiv och rättigheter i din planering och i ditt utförande.
Ibland är det uppenbart att ett beslut kommer att påverka barn, i andra fall är det inte
lika tydligt. I båda situationerna är det viktigt att använda barnkonventionen och se vad
den säger om barns rättigheter i de beslut som fattas.
Barn påverkas till exempel när:









Kommunen ska bygga ett kulturhus
En fördjupad översiktsplan eller ett planprogram ska tas fram för ett område
En ny förskola och/eller skola ska planeras och byggas i nytt bostadsområde
En stadsplanerare förbereder nya cykelvägar
En socialsekreterare beslutar om ekonomiskt bistånd för en förälder
En LSS - handläggare ska fatta beslut om biståndsinsats
Politiker ska fatta beslut och fördela resurser
Revisorerna granskar kommunen

Bakgrund
FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs i november 1989 i
FN:s generalförsamling och fick stor uppslutning bland världens länder. Sverige
ratificerade konventionen 1990 och åtog sig därmed att använda alla tillgängliga
resurser för att uppfylla den. Från 2020 är barnkonventionen upptagen i svensk lag, för
att stärka konventionen ytterligare.
Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med
respekt, att få komma till tals och inte bli diskriminerade. Bland annat ska barnets bästa
komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Barnkonventionen består i sin
helhet av 54 artiklar. Fyra av barnkonventionens artiklar är så kallade huvudprinciper
vilka ska vara styrande för tolkningen av övriga artiklar, men de har också en egen
självständig betydelse.

Artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3

Barnets bästa ska komma främst i rummet vid alla åtgärder som rör
barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare.

Artikel 6

Barn har en inneboende rätt till livet och ska säkerställas överlevnad och
utveckling.
1
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Artikel 12

Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor
som berör barn. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder
och mognad.

Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år. Detta innebär att
kommunen har ett stort ansvar. I kommunen fattas många beslut som påverkar barn
både idag och i framtiden.

Tre viktiga perspektiv
Inför ett beslut bör tre olika perspektiv ha beaktas för att kunna fatta ett så bra beslut
som möjligt, eller utföra uppdraget så bra som möjligt. Både tjänstepersoner och
politiker som träffar barn i sitt arbete eller fattar beslut som påverkar dem, har ett ansvar
att ta med barnets perspektiv och rättigheter både i planering och utförande. Här nedan
finns en sammanfattning av vad de tre olika perspektiven innebär.

Barnets perspektiv
är barnets egen syn på sitt liv och sin omvärld baserat på barnets ålder, mognad,
erfarenheter, traditioner, kultur och nuvarande livssituation. Barnets perspektiv är
dynamiskt och ändras under barnets uppväxt. Vuxna kan ta del av barnets perspektiv,
när barnet själv berättar. Det är den vuxnes ansvar att säkerställa att barnets perspektiv
beaktas, i frågor som rör barnet.

Barnperspektiv
är den enskilda vuxnas syn på barnet, på barndom och barndomens villkor. Vuxna
bygger sitt barnpespektiv på egna erfarenheter, från barndom, barn i den egna
närheten, personliga värderingar och professionell kunskap. Även faktorer som tradition
och kultur, formar den vuxnes barnperspektiv. Barnperspektivet påverkas också av
samhällets barnsyn som formas av bland annat lagstifning, normer och attityder.

Barnrättsperspektiv
innebär att ha barnkonventionen som utgångspunkt, i arbetet med barn och i
beslutsfattande som rör barn. Det innebär att belysa en fråga utifrån de rättigheter varje
barn har, enligt barnkonventionen. Det innebär också att väga in hur rättigheterna
tolkas av FN:s barnrättskomitté, i dess rekommendationer och allmänna kommentarer.
För att säkerställa ett barnrättsperspektiv ska - som minimum - barnkonventionens fyra
grundprinciper beaktas, men gärna fler av rättigheterna.

2
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Grundprinciper
Dessa fyra grundprinciper är en sammanfattning av barnkonventionen. De ska vägleda
alla anställda i Alingsås kommun, i det dagliga arbetet, för att upprätthålla
barnrättsperspektivet.

Hållbara strukturer för barns rättigheter
I Alingsås kommun ska det finnas hållbara strukturer för att alla barn ska kunna
tillgodogöra sig sina rättigheter.

Barn ska känna till sina rättigheter
Barn i Alingsås kommun ska känna till sina rättigheter och ha verktyg att använda dem.

Uppmärksamma barn i utsatta situationer
Barn i Alingsås kommun ska ha en trygg, utvecklande och hälsosam livsmiljö. Särskilt
de barn som lever i en utsatt situation ska känna sig inkluderade och ha förutsättningar
att påverka sina liv.

Skickliga och modiga vuxna
Vuxna som arbetar i Alingsås kommun ska vara skickliga och modiga förebilder, för
barn, gällande deras rättigheter.

Ansvarsfördelning
Alingsås kommuns förtroendevalda, chefer och medarbetare har ett gemensamt
ansvar, att förverkliga barnkonventionens intentioner. Alla nämnder och kommunala
bolag ska arbeta med att stärka barns rättigheter och möjligheter. Det övergripande och
samordnande ansvaret för arbetet åläggs kommunstyrelsen.

Nämnd/styrelse
Varje nämnd/styrelse ansvarar för att uppfylla barnrättsperspektivet inom sitt område.
Ledningsgruppen på varje förvaltning/bolag ansvarar för, att det i verksamhets- och
handlingsplaner tydligt framgår vilka insatser som ska göras. Dessa riktlinjer ska utgå
ifrån ovan listade grundprinciper.

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret är stödfunktion, när det gäller kunskapshöjande insatser kring
FN:s barnkonvention, till Alingsås kommuns förtroendevalda, styrelser, chefer och
medarbetare.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av riktlinjerna. En samlad utvärdering av
riktlinjerna ska göras i slutet av varje mandatperiod.
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Checklista utifrån barnperspektiv
En central princip i barnkonventionen är att barnets bästa särskilt ska uppmärksammas
vid alla åtgärder som rör barn (artikel 3). Det innebär att hänsyn ska tas till alla samlade
rättigheter som barnet har, enligt konventionen, och till de behov och intressen som det
enskilda barnet har. Inför ett beslut eller en åtgärd ska därför ansvarig beslutsfattare
överväga om beslutet eller åtgärden berör barnet eller barnen, och i så fall på vilket
sätt, det vill säga, ha ett barnperspektiv.
Innan beslut fattas i frågor som rör barn, ska nedanstående frågor ställas. Om svaret på
någon av frågorna är NEJ, fundera på hur du kan få ett beslut som följer
barnkonventionen och om en barnkonsekvensanalys ska upprättas för att pröva barnets
bästa.
1. Påverkar beslutet barn?
Ja  Nej 
Förklara oavsett svar:

2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja  Nej 
Förklara oavsett svar:

3. Hur har barns bästa beaktats?
Kommentarer:

4. Beskriv eventuella intresseavväganden
Kommentarer:
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Bidragsansökan utställningshall Stora Mellby
Mekaniska Museum
13
2021.127 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-18
Simon Lindau

Kommunstyrelsen

2021.127 KS

Ansökan om investeringsbidrag för Stora Mellby
Mekaniska Museum
Ärendebeskrivning
Bjärke Hembygdsförening har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för Stora
Mellby Mekaniska museum, som är en del av hembygdsföreningen. Projektets beräknade
kostnader uppgår till cirka 1,9 mnkr och ansökan om investeringsbidrag uppgår till 0,5 mnkr.
Hembygdsföreningen har sedan år 1994 utvecklat Stora Mellby Mekaniska Museum till ett
levande museum där ursprunget är Stora Mellby Mekaniska Verkstad, som grundades år
1920. Hembygdsföreningen har renoverat traktorer och motorer och förvaltat den autentiska
sekelgamla verkstaden. Den planerade nybyggnationen består i en ny utställningshall med
god tillgänglighet för alla, där uppbyggda miljöer på ett åskådligt sätt ska förmedla bygdens
tekniska kulturarv till kommande generationer. En viktig del av arbetet är ökat samarbete
med skolan för att ge barn och ungdomar en ökad kunskap inom dessa områden.
Utställningshallen är projekterad och hembygdsföreningen har fått beviljat bygglov.
Finansieringen av det totala projektet består i en egen finansiering med ungefär 600 tkr,
beviljat bidrag från Lions Club Bjärke om 500 tkr, sökt bidrag från Sparbanksstiftelsen
Alingsås om 250 tkr, eget arbete samt ansökan från Alingsås kommun om 500 tkr.
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. Utbetalning av beviljat investeringsbidrag
sker alltid efter inlämnande av fakturor eller kvitton för att säkerställa att medlen används till
det ändamål som har beviljats.
Alingsås kommuns budget för år 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.
Bjärke Hembygdsförening skall enligt sina stadgar värna och vårda Bjärkebygdens miljö och
historia, samt föra denna vidare till kommande generationer. Hembygdsföreningen har över
450 medlemmar och deras sammankomster och arbetsmöten är öppna för alla.
Verksamheten har fyra huvudinriktningar. Den första är sommaraktiviteter knutna
till Gräfsnäs slottspark med föreningens byggnader i centrum. Den andra är verksamheter i
och omkring Stora Mellby Mekaniska Verkstad. Tredje inriktningen är
olika arrangemang under hela året. Hjulets dag är det största men i övrigt är spännvidden
stor.
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Slutligen stödjer och medverkar föreningen i framtagning av böcker/skrifter och filmer med
koppling till bygden. Under ett vanligt år uppgår antal besökare till hembygdsföreningens
olika verksamheter till över 5 000.
Kommunens finansiering av projektet skulle vid ett beviljande uppgå till ungefär 26 procent,
vilket ligger inom riktlinjernas intervall om att inte överstiga 50 procent.
Kommunledningskontoret ser positivt på att Hembygdsföreningen kan finansiera projektet
med egna medel om ungefär 600 tkr samt annan extern finansiering.
Kommunledningskontoret anser att inkommen ansökan om investeringsbidrag från Bjärke
Hembygdsförening ligger i linje med riktlinjer för investeringsbidrag och viljeinriktningen i
kommunens budget och därför bör beviljas.
Ekonomisk bedömning
Beslutar kommunstyrelsen enligt förslaget innebär det en kostnad innevarande år om
maximalt 0,5 mnkr. Kommunledningskontoret bedömer att det är hanterbart.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Bjärke Hembygdsförening beviljas ett investeringsbidrag om maximalt 0,5 mnkr.

Beslutet ska skickas till
Bjärke Hembygdsförening, klk-ek

Maria Standar
Kommundirektör

Simon Lindau
Ekonomichef

Maria Standar, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-26
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-19
Anthon Gustafsson

Kommunstyrelsen

2021.111 KS

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 i Västra
Götaland
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Alingsås kommun har att fatta beslut om förslag till förlängning av
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 i Västra Götaland.
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 i Västra Götaland togs fram i samverkan mellan
Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan.
Under 2019 gjorde Västkom en fördjupad analys av handlingsplanen vilken gav stöd för ett
fortsatt arbete och handlingsplanen föreslås därför förlängas till och med 2022. Bedömningen
var att handlingsplanens mål är fortsatt aktuella och att arbetet börjar göra skillnad.
Förläningen innebär små revideringar av handlingsplanen, sex indikatorer har tillkommit och
tre indikatorer har utgått.
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av Handlingsplan
psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms styrelse rekommenderade
samtidigt kommunalförbunden att rekommendera medlemskommunerna att ta beslut om
handlingsplanen.
Göteborgsregionens förbundsstyrelse ställde sig 2021-02-12 bakom ett förslag till förlängning
av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. GR:s styrelse
rekommenderade samtidigt medlemskommunerna att ställa sig bakom förslaget om
förlängning av handlingsplanen.
Förvaltningens yttrande
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 i Västra Götaland syftar bland annat till att stärka
kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att
minska den psykiska ohälsan. Den syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i
arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska
ohälsan.
Kontakt tagits med socialförvaltningens ledning för ett yttrande på tjänstepersonnivå gällande
förlängning av handlingsplanen. Socialförvaltningen har inga synpunkter på en förlängning
av handlingsplanen.
Kommunledningskontoret ställer sig positiv till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i
Västra Götaland till och med 2022.

Ekonomisk bedömning
Ärendet utgör ingen ekonomisk påverkan för verksamheten
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa i
Västra Götaland till och med 2022.

Beslutet ska skickas till
GR, Socialnämnden

Cecilia Knutsson
stabschef

Anthon Gustafsson
kanslistrateg
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-02-12
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 243. Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022
Diarienummer: 2017-00284.60
Beslut
Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar
medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.
Sammanfattning av ärendet
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms
styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera
medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Handlingsplanen togs
fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland
(NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland annat till att
stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och
gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.
Beslutsunderlag
•

TU Västkom 2020-11-24

•

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022

Skickas till
Medlemskommunerna

Vid protokollet:
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Axel Josefson
Ordförande
Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen – ärende 9
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-01-04, diarienummer: 2017-00284.60

Handlingsplan för psykisk hälsa 20182022
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att för sin del ställa sig bakom samt
rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning
av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.

Sammanfattning av ärendet
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms
styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera
medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Handlingsplanen togs
fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG)
inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland annat till att stärka kommuner
och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att
minska den psykiska ohälsan.

Beslutsunderlag
• TU Västkom 2020-11-24
• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022

1 (1)
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2020-11-24
Tjänsteutlåtande
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom

Till VästKoms styrelse

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022
Förslag till ställningstagande
•

VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 samt rekommenderar
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om
handlingsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag
som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan.
Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att
främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och
handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022. Den länsgemensamma
styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig den 15 oktober bakom en
förlängning av handlingsplanen med mindre revideringar. Bedömningen var att målen är
fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad.
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden
där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla
våra gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god
samverkan.
För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål och
strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en handlingsplan för
2023 och framåt påbörjas.
Ann-Charlotte Järnström

Anneli Assmundson Bjerde

VD
VästKom

Chef välfärdsutveckling
VästKom
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Det goda livet
i Västra Götaland
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psykisk hälsa
2018-2022
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Förlängd!

Med mindre justeringar

Bakgrund

Förlängd handlingsplan

År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”.
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka
kommuner och regioner i arbetet med att främja
psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska
den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom
området och för det gemensamma arbetet att ta
fram regionala handlingsplaner.

Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga
handlingsplanen till och med 2022.
Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och
prioriteringar fortsätter som tidigare.

Förändringarna

Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna
är markerade i i dokumentet med “NY!”. Några av
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket
framgår under respektive aktivitet.

Denna handlingsplan är gemensam för Västra
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via
kommunalförbunden och VästKom samt Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk
och/eller beroende utskrivna enligt LVM, Undvikbara
slutenvårdstillfällen och Standardiserade bedömningsmetoder
för föräldraförmåga.

www.vardsamverkan.se/
handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket,
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och
göra det samtidigt.

Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor,
verkar och vistas i Västra Götaland. Samverkan över
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en
förutsättning för att uppnå detta.

Syfte med handlingsplanen

Anställda och politiker inom regionens alla delar och
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer,
det satsas, det följs upp och det utvecklas. Var och
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi
dem för att istället se till den enskildes behov. Vi vet
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte

Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god
samverkan.

Fokusområden
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa
anges även i den nationella överenskommelsen och
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda
effektiva insatser till de som drabbats.

Förbyggande och främjande arbete
Tillgängliga tidiga insatser
Enskildas delaktighet och rättigheter
Utsatta grupper

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet
med framtagandet av handlingsplanens mål och
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för
varje fokusområde.

Ledning, styrning och organisation

Process för framtagande

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Organisation

Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan.
År 2017 förändrades sammansättningen och
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från
varje huvudman (kommun och region) utsedda via
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling,
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets
utveckling inom välfärdsområdet.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQcommunityt och nationella minoriteter.
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Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland

Delregional vårdsamverkan

Kommunerna i
Västra Götaland

Styrgrupp
Psykisk hälsa

Regionens
verksamheter

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Genomförande

Uppföljning

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen
för några av målen.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också
resultatet av de årliga uppföljningarna.

Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och
brukarföreträdare på lokal nivå.

Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen.
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer
och resultat, och därigenom stimulera och initiera
förbättringsarbete.
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Fokusområden och mål för vuxna

1. Förbyggande och främjande arbete

Mål
1.1

Indikatorer

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv.
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid
som en utväg.

•
•
•

Antal suicid i befolkningen.
Antal suicidförsök i befolkningen.
Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
•

Länsgemensam handlingsplan för
suicidprevention ska tas fram i enlighet
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.
Framtagen 2020: Det goda livet i
Västra Götaland – Handlingsplan för
suicidprevention 2020-2025.

2. Tillgängliga tidiga insatser

Mål
2.1

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få
rätt vård och stöd

Indikatorer
•

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap,
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få
rätt vård, stöd och behandling.

•
•
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Aktuella rutiner för samordning inom
äldreomsorgen.
Förskrivning av antidepressiva läkemedel i
befolkningen.
NY! Andel äldre med äldreomsorg som
har besvär av ängslan, oro eller ångest.

3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Mål
3.1

Indikatorer

Personer som har behov av samordnade
insatser ska ha en SIP

•
•
•

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och
region ska upprätta en samordnad individuell plan
(SIP) när en person har behov av insatser från båda
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning
mellan verksamheter inom en huvudman.

Mål
3.2

Upprättande av SIP i befolkningen.
Uppföljning av SIP i befolkningen.
Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
•

Vid behov revidera den länsgemensamma
riktlinjen och stödmaterialet för SIP.
Revidering genomförd 2020.
Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för
SIP till Styrgrupp IT i Väst (SITIV).
Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet
med SIP – hur blir det för den enskilde?
Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan
stuprören” Brukarrevision av Samordnad
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

•

•

Brukarföreträdare ska vara delaktiga
i utvecklingsarbete

Indikatorer
•

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional,
regional och nationell nivå och varje insats behöver
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är.

Systematiskt samarbete med
brukarorganisationer.

Tips!
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på
www.vardsamverkan.se/sip
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4. Utsatta grupper

Mål
4.1

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt
bemötande i kontakterna med kommunerna och
regionen

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning,
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i
enskilda möten ska också öka.

Mål
4.2

Indikator
•
•

Klagomål med avseende på bemötande
inom socialtjänst och sjukvård.
Ny! Andel äldre med äldreomsorg som
uppger att de brukar bli bra bemötta av
personalen.

Länsgemensam aktivitet
•

Se över och, vid behov, ta fram
länsgemensamt utbildningsmaterial
om t ex rättighetslagstiftning och
diskrimineringsgrunder.

Indikatorer

Personer med missbruk, psykisk ohälsa
och/eller komplex problematik ska få
integrerade insatser

•
•

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och
behandling parallellt och samordnat. Vård- och stödinsatser från
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till
undvika slutenvård.

Case management till personer med psykisk
sjukdom.
Aktuella rutiner för samordning inom
socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
•

Uppföljning av delregionala/lokala
tillämpningar av “Överenskommelse om
samarbete mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna i Västra Götaland kring
personer med psykisk funktionsnedsättning
och personer med missbruk”.

5. Ledning, styrning och organisation
Mål
5.1

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade
metoder inom vård, stöd och behandling

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och
omsorg bör satsa på.

Indikatorer
•
•
•
•

Standardiserade bedömningsmetoder
inom missbruk- och beroendeverksamhet.
Standardiserade bedömningsmetoder för
utredning av alkoholmissbruk.
Standardiserade bedömningsmetoder för
utredning av drogmissbruk.
Ny! Rekommenderad behandling vid
psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
•

Inrättande av regionalt resurscentra för
psykisk hälsa.
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Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete

Mål
1.1

Indikatorer

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets
hela uppväxt

•
•

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort.
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd
utifrån sina och barnens behov när det behövs. Det kan gälla
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med
psykisk ohälsa och/eller missbruk.Verksamheter som arbetar
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år.

Mål
1.2

Manualbaserad insats för föräldrastöd.
Ny! Föräldraprogram om alkohol och
droger i grundskolan.

Indikatorer

Alla elever ska lämna grund- och
gymnasieskolan med godkända betyg

•

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet
i Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv.
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan.

•
•
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Andel elever som fullföljt
gymnasieutbildningen inom tre år.
Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
Andel elever med betydande frånvaro från
skolan.

2. Tillgängliga tidiga insatser

Mål
2.1

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt
insatser i rätt tid

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Mål
2.2

Indikatorer
•
•
•
•

Barn och unga med psykiatrisk diagnos
som vårdats i slutenvård.
Standardiserade bedömningsmetoder
för utredning av missbruk.
Ny! Andel barn och unga som får en
första bedömning vid BUP inom 30
dagar.
Ny! Andel barn och unga som fått
bedömning och vård för psykisk
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer

Förebygga och uppmärksamma bruk av
alkohol och narkotika bland unga

•

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att
tidigt identifiera dessa unga.
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•
•
•

Andel elever med riskkonsumtion av
alkohol i åk 9.
Andel elever med riskkonsumtion av
alkohol i gymnasiet år 2.
Andel elever som någon gång använt
narkotika i åk 9.
Andel elever som någon gång använt
narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
•

Sammanställa kunskap och ta fram
ett regionalt inriktningsdokument
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.
Framtaget 2020: Länsgemensamt
inriktningsdokument för regionen
och kommunerna i Västra Götaland
för Organiserat integrerat arbete för
personer med psykisk ohälsa, missbruk
och beroende.

3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Mål
3.1

Barn och unga som har behov av
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en
person har behov av insatser från båda huvudmännen.
I Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse
om samverkan för barn och ungas hälsa. I den har tidigare
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan
verksamheter inom en huvudman.

Mål
3.2

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i
utvecklingsarbete

•
•
•

Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år.
Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
•

Revidering av Västbus riktlinjer och
stödmaterial.
Överenskommelse om samverkan för
barn och ungas hälsa fastställs 2020.

Indikator
•

Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera
vad god kvalitet är.

Tips!
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på
www.vardsamverkan.se/sip
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4. Utsatta grupper

Mål
4.1

Ingen ska diskrimineras eller uppleva
negativt bemötande i kontakterna med
kommunerna och regionen

Indikator
•

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.

Klagomål med avseende på bemötande
inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
•

Se över och, vid behov, ta fram
länsgemensamt utbildningsmaterial
om t ex rättighetslagstiftning och
diskrimineringsgrunder.

5. Ledning, styrning och organisation

Mål
5.1

Indikatorer

Nollvision om suicid i Västra Götaland

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt
liv. I Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i Västra
Götaland ska behöva se suicid som en utväg.

•
•
•

Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
•

•

Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyndighetens uppdrag.
Framtagen 2020: Det goda livet i Västra
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention
2020-2025.
Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg
(SPISS).
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Delegering av
beslutanderätt enligt Lag
om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19
15
2021.131 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-22
Malin Lindholm

Kommunstyrelsen

2021.131 KS

Delegering av beslutanderätt enligt lag om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun kan komma att behöva fatta beslut om föreskrifter som har överlåtits och
som kan komma att överlåtas till kommunerna enligt 13 § i den tillfälliga lagen (2021:4) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även kallad covid19-lagen eller pandemilagen.
För att tydliggöra ansvarsfördelningen och för att förbereda en skyndsam handläggning av
sådana beslut föreslås kommunfullmäktige, i de fall inte hinder mot detta föreligger enligt lag,
delegera uppgiften till kommunstyrelsen. Beslut om föreskrifter enligt covid-19-lagen ska
utgöra en sista åtgärd när andra mindre ingripande åtgärder inte har fått önskad effekt för att
minska trängsel på vissa angivna platser inom Alingsås kommun.
Förvaltningens yttrande
Den 10 januari 2021 trädde den nya tillfälliga lagen covid-19-lagen i kraft. Covid-19-lagen
medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att hindra eller
begränsa smittspridning av covid-19 och gäller till och med september 2021.
13 § covid-19-lagen ger regeringen möjlighet att låta en kommun meddela föreskrifter om
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Den 4 mars 2021 beslutade
regeringen att genom kompletterande bestämmelse i förordning (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 ge kommuner rätt att utfärda
förbud mot att vistas på vissa platser där det kan finnas risk för trängsel. Bestämmelsen
återfinns i 8 kap 1 § förordningen. Denna bestämmelse trädde ikraft den 11 mars 2021.
Ytterligare föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan därutöver komma att beslutas och träda i
kraft snabbt.
Möjligheten att utfärda föreskrift om vistelseförbud ska användas som en sista åtgärd vid en
eskalerande smittspridning där andra mindre ingripande åtgärder för att minska trängsel på
angivna platser inte fått önskad effekt.
Bestämmelsen i 8 kap. 1 § i förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att:
 vistas i en park,
 på en badplats eller,
 på någon annan liknande särskild plats.
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Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:
 det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,
 att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
 inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att endast vissa typer av
platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är sådana som allmänheten
typiskt sett har tillträde till. Av propositionen framgår dock uttryckligen att vissa platser inte
omfattas. De platser som inte omfattas är platser där det bedrivs näringsverksamhet eller
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och
platser som framför allt används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator
och bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså inte gälla sådana
platser.
De beslut som föreslås kunna fattas av kommunstyrelsen och som omfattas av delegationen
inskränker sig till förbud som gäller under perioder om minst 48 timmar och högst en vecka
och för något av följande angivna och begränsade områden:
 Badplatsen Playa Mjörn vid Mjörn
 Badplatsen Lövekulle vid Mjörn
 Lygnareds badplats vid Stora Färgen
 Badplatsen Gräfsnäs slottspark vid Anten
 Nolhaga lekplats i Nolhaga park
Beslut som innebär längre perioder och eller gäller andra områden ska hänskjutas till
kommunfullmäktige för beslut.
Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats
ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens
förslag. Samråd bör även ske med Länsstyrelsen och angränsande kommuner för att
möjliggöra en samordning inom länet. Även polismyndigheten med ansvar för Alingsås bör få
information om att ett sådant beslut förbereds. Om kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet
med föreslagen delegation ska aktuellt område förtydligas i en kartbilaga till ärendet.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uttalat sig beträffande frågan om vilket organ i
kommunen som är mest lämpat att fatta beslut enligt förordningen. SKR uttalar att det av
förordningen framgår att det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud
enligt förordningen. Lagstiftningen i sig anger inte på vilken nivå beslut om förbud med stöd
av bemyndigandet ska fattas, vilket innebär att beslutanderätten utgår från fullmäktige.
Behov av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess talar för att det finns intresse av
att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller en nämnd, under förutsättning av att
ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt, det s.k. delegationsförbudet
i 5 kap. 1 § kommunallagen. Med anledning av detta uttalande från SKR bedömer
kommunledningskontoret att det är möjligt för fullmäktige att delegera beslutanderätten till
kommunstyrelsen under förutsättning att beslutet inte bedöms vara av principiell karaktär. I
dessa fall väger vikten av en snabb beredningsprocess och snabba beslutsvägar tungt, för
att kunna agera mot en ökad smittspridning av covid-19 i kommunen.
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Om kommunstyrelsen gör bedömningen att ett förbud inte längre behövs ska styrelsen
omgående fatta beslut om att upphäva förbudet.
Ekonomisk bedömning
Förslaget bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen ansvaret för uppgifter som
ankommer på kommunen enligt den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av Covid-19 eller förordningar och
föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i den mån uppgiften inte redan
anförtrotts annan nämnd genom lag eller förordning.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter som
kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19. De beslut som omfattas av delegationen inskränker
sig till förbud som gäller under perioder från minst 48 timmar till högst en vecka och
på följande platser:
 Badplatsen Playa Mjörn vid Mjörn
 Badplatsen Lövekulle vid Mjörn
 Lygnareds badplats vid Stora Färgen
 Badplatsen Gräfsnäs slottspark vid Anten
 Nolhaga lekplats i Nolhaga park
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag, AVRF, Länsstyrelsen Västra Götaland, Polismyndigheten,
kommundirektör, stabschef, kommunjurist

Cecilia Knutsson
Stabschef

Malin Lindholm
Kommunjurist

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-23
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Samverkan för barns och
ungas hälsa överenskommelse mellan
Västra Götalands
kommuner och Västra
Götalandsregionen
16
2021.110 KS
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-19
Jenny Hellsten
0322-61 61 39
2021.110 KS

Kommunstyrelsen

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen
Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionen (GR) fattade den 12 februari 2021 beslut om att
ställa sig bakom förslag till samverkan för barn och ungas hälsa, en överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR).
Förbundsstyrelsen rekommenderade samtidigt medlemskommunerna att ställa sig bakom
förslaget. Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter vad gäller barn och
ungas hälsa. Målgruppen är barn och unga upp till och med 20 år som behöver samordnade
insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och
kommunerna. Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och
anger struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både
kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser.
GR önskar svar från medlemskommunerna senast den 30 april 2021.
Förvaltningens yttrande
Det framgår i både socialtjänstlagen (SoL) och Hälso – och sjukvårdslagen (HSL) att
kommuner och regioner har en generell skyldighet att samverka kring barn och unga på
individnivå när det finns behov av insatser från både kommun och region. Inom bl a Västbus
har det funnits riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social
problematik sedan 2005. Utöver detta ska kommuner och regioner sedan nya bestämmelser
2017 ha fler överenskommelser. Ett arbete har sedan 2018 pågått för att ta fram nya
överenskommelser och uppdatera nuvarande överenskommelser. I detta arbete har det
framkommit att det vore bättre med en ny sammanslagen överenskommelse. Detta förslag
har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands kommuner.
Alingsås kommun bedriver redan idag ett samarbete med Lerums kommun kring bland annat
barn och unga inom ramen för Samverkan Lerum och Alingsås (SAMLA). Inom SAMLA finns
det en arbetsgrupp där ett arbete redan påbörjats för att ta fram en plan för
implementeringen av den överenskommelse som föreslås av GR.
Både socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen i Alingsås kommun är positiva
till förslaget. Förvaltningarna är aktiva i SAMLA och står bakom överenskommelsen mellan
Västra Götalands kommuner och VGRs om barn och ungas hälsa. Kommunledningskontoret
har inget ytterligare att tillägga.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att ställa sig bakom överenskommelsen medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Alingsås kommun ställer sig bakom förslag till samverkan för barns och ungas hälsa överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.

Beslutet ska skickas till
GR

Cecilia Knutsson
Stabschef

Jenny Hellsten
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-22
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-02-12
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 242. Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
Diarienummer: 2021-00009.60
Beslut
Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar
medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till samverkan för barns och
ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen.
Sammanfattning av ärendet
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa. Västkoms styrelse
rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera
medlemskommunerna att ta beslut om överenskommelsen. Syftet med
överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda
verksamheter.
Beslutsunderlag
•

TU Västkom 2020-11-24

•

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Skickas till
Medlemskommunerna
Vid protokollet:
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:
Axel Josefson
Ordförande
Miguel Odhner
Justerare

Justeras:

Sida 307 av 324

1 (1)

Förbundsstyrelsen – ärende 8
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-01-04, diarienummer: 2021-00009.60

Samverkan för barns och ungas hälsa överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att för sin del ställa sig bakom och
rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till samverkan
för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner
och Västra Götalandsregionen.

Sammanfattning av ärendet
Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan
för barns och ungas hälsa. Västkoms styrelse rekommenderade samtidigt
kommunalförbunden att rekommendera medlemskommunerna att ta beslut om
överenskommelsen. Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra
struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda
verksamheter.

Beslutsunderlag
• TU Västkom 2020-11-24
• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Samverkan för barns och ungas hälsa
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Tjänsteutlåtande
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom

Till VästKoms styrelse

Samverkan för barns och ungas hälsa
- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen
Förslag till ställningstagande
•

VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till Samverkan för
barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen och
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera
kommunerna att ta beslut om överenskommelsen.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och
ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda
verksamheter. Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år som behöver
samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter
inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna.
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger
struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från
både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och
överenskommelser. Överenskommelsen omfattar reglering av samverkan och
lagstadgade läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av
tandhälsa i samband med placering i samhällsvård.
Denna överenskommelse tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i
samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på
överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive
hälsoundersökningar.

Bakgrund
Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelser om
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför
det egna hemmet, dels Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa.
I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle

Sida 309 av 324

2020-11-24
Tjänsteutlåtande
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom

vinna på att slås samman till en. En arbetsgrupp med företrädare från Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna
överenskommelse. Förslaget av har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands
kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. Kostnaden för
läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och unga som ska placeras är
VGRs ansvar. Statsbidrag täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns
medel av de gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.

Ann-Charlotte Järnström

Anneli Assmundson Bjerde

VD
VästKom

Chef Välfärdsutveckling
VästKom
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1 Utgångspunkter
1.1Bakgrund
Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s
barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina
behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då
många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade
i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte
heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre
fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet.
2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att
domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets
rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och
ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets
rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig
verksamhet.
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik
antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra
Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av
lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och
överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus
riktlinjer.
I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och
sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet.
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna.

1.2 Syfte och mål
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och
samordning mellan berörda verksamheter.
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga,
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle
att påverka stöd- och vårdinsatserna.
Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.

1.3 Parter
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.

1.4 Målgrupp
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.
Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga)
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).
Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna
enligt lag och anvisningar för målgruppen.

1.5 Omfattning och avgränsning
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med
placering i samhällsvård.
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommunregion) och inte intern organisering och ansvarsfördelning.
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna
överenskommelse.
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund).
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälsooch sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt
relevanta för denna överenskommelse.
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer

4

Sida 314 av 324

7

2020-09-07
med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid inoch utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.

1.6 Giltighetstid
2021-01-01 – 2023-12-31.
En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år.
Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.

2 Ansvar för samverkan
2.1 Huvudmännens ansvar
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har
gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s
hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa
avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse.
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla
sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar
varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos
barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga
framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar.
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket
tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett
praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har
tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola
och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i
skolgången och en bättre skolförankring.
En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som
ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt
eget och sina samverkansparters ansvarsområden.

2.2 Struktur för samverkan
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska
samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i
behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla
nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta
omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga.
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå.
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.
Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam
kompetensutveckling över huvudmannagränserna.
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och
unga, i de fall det behövs.
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska
upprättas.
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen.
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare.
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats.
➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och
unga.
➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och
sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP
➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten.
➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det
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➢

➢
➢

➢

➢

verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig
deltagare på mötet.
I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det
primärvården som kallas till mötet.
Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov
Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem,
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med.
SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro.
Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte
upprättas.

Av SIP ska framgå
• Vilka behov den barnet/den unge har
• Vilka insatser som ska genomföras
• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå
• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv
• Vem som har huvudansvar för planen
• När planen ska följas upp
Planeringen ska dokumenteras skriftligt.
Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3).
2.2.3 Anmälningsplikt
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn)
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter.
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran,
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt.
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras.
2.2.4 Sekretess och samtycke
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka.
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och
socialtjänstinsatser.
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.
Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt.
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när
som helst återkallas av den enskilde.
Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL.

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade
utanför det egna hemmet
Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för
barnet/den unge blir så bra som möjligt.

3.1 Samordningsansvar
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och
åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.
I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIPmöte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte.
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och
droger och spel om pengar.
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller
avslut av placeringen.

3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård
Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med
placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför
läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten,
uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta
socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge
eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan
verksamheterna vara smidiga.
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla,
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella
kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare.

3.3 Inför placering
3.3.1 Socialtjänstens utredning
Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut
om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda
utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda
någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en
anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den
inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens
konsultationer.
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig
av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar
till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets
behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för
handläggning, genomförande och uppföljning.
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten.

3.3.2 Konsultation
I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4).
➢ Rutin för konsultation och utlåtande
BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens
skriftliga utlåtanden.
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet:
• Konsultation BVC, elevhälsa
• Konsultation tandvården
• Konsultation pågående vårdkontakter
Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälsorespektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället.
• Utlåtande från hälso- och sjukvården
• Utlåtande från tandvården

3.4 I samband med placering
3.4.1 Överföring av information och ansvar
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering:
Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata
vårdgivare).
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling)
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats,
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas.
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen,
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen
kontaktas.
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner
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för informationsöverföring genomföras.
3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha
behov av en hälsoundersökning.
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten.
➢ Rutin för läkarundersökning
Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen.
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter
placeringen på den nya orten.
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller
patienten.
➢ Rutin för hälsoundersökning
Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av
asylsökande).
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral,
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna.
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral
mm).
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med
placeringar av barn och unga.
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa
Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från
tandvården ska användas.
3.4.4 Akutplaceringar
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid
planeringen av vårdinsatser på den nya orten.
3.4.5 Fast vårdkontakt
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiSinstitutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland,
alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på
barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården.
Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad
legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som
koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.
3.4.7 Uppföljning av placeringen
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.

3.5 I samband med avslut av placering
3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny
SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De
riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas.
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering
Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter
flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation
efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i
särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader.

4 Genomförande
4.1 Tillämpning och implementering
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad
delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt.
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att
intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna
bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara
tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås.
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi.

4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin.
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG).
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen.

4.3 Tvister
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de
delregionala vårdsamverkansområdena.
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte
kommer i kläm.

4.4 Uppföljning
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet.
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny
överenskommelse ska ingås.

5 Gemensamma utvecklingsområden
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s
vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att
använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även
skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård
och kommuner i Västra Götaland.
➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka
samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på
delregional/regional nivå.
➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt
Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för
HSL-insatser i samband med placeringar.
➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.
➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för
hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten
skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.
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